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Abstract
As part of an Agile developing team I have in my role as interaction designer also tried to 
evaluate the ”iPhone Human Interface Guidelines”. With action research I have taken actions 
to change the workflow and to see what there can be done to make the guidelines more 
motivating to use. Action 1 tried to make the iPhone components more available and it 
suceeded, action 2 tried to make the guideline more available in whole and did not work as it 
was designed to do. The guidelines did not work as a source of inspiriation and I and my 
fellow designer distanciated us from it. The solution to make the guidelines more inspirational 
would be to narrow the text and to give it more instructional pictures instead.



Förord
Ett stort tack till alla medarbetare i det team som denna studie genomförts i. Utan er hade det inte 
blivit någon studie eller uppsats överhuvudtaget. Tack även till min handledare Johan Åberg som alltid 
har vart tillgänglig för att svara på mina frågor och funderingar. Han har gett mig mycket inspiration 
och råd under arbetets gång.  Sist men inte minst så vill jag även rikta ett tack till de övriga studenter 
som har ingått i samma handledargrupp som jag under vårterminen 2010. Era tankar och idéer har 
varit ovärderliga!   

-  Charlotte Isaksson, Linköping, juni 2010
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1 Inledning
Denna uppsats kommer att presentera en undersökning i ett interaktionsdesignprojekt. Med 
hjälp av aktionsforskning har jag undersökt och försökt att förbättra den arbetsplats inom 
vilken undersökningen har skett. Studien har genomförts i ett utvecklingsprojekt för en 
iPhone-applikation vid Linköpings universitet. 

Utvecklingen av iPhone-applikationen har varit en del av ett större projekt. Det större 
projektet har innefattat att framställa en web-tjänst för att underlätta planerande och 
inhandlande av måltider samt att framställa en tillhörande iPhone-applikation för detsamma. 
Som ensam forskare har jag varit en deltagande aktör i projektet och arbetat i ett team med 
fyra (sedermera tre) programmerare och två interaktionsdesigners (varav jag själv har varit 
den ena designern).

iPhone är en produkt framställd av Apple och den första iPhonen släpptes på marknaden i juni 
2007. Telefonen i sig är ett nytt typ av  medium med en ny typ av interaktion om man jämför 
med andra ”vanliga” mobiltelefoner. Det som står ut mest är att den har en pekskärm och att 
den är mer än bara en telefon (apple.com). Apple har även egna dokument och 
utvecklingsverktyg för hur de vill att man ska designa och utveckla för telefonen.

Apple verkar vara måna om att hålla applikationer inom ”familjen” de har ett eget center på 
nätet för utvecklare (developer.apple.com) där de samlar guidelines för hur de vill att de ska 
se ut och de har ett eget utvecklingsverktyg som man måste använda sig utav. Detta väckte 
mitt intresse i att undersöka hur man arbetar efter Apples guidelines och om utformandet av 
detsamma är tillfredsställande för designers.

Min roll som interaktionsdesigner har betytt att jag har designat fram och testat interaktionen i 
iPhone-applikationen och har då försökt att följa Apples guideline för interaktionsdesigners. 
Min roll som forskare har varit att undersöka om och hur jag och den andra designern har följt 
guidelinen samt att under tiden försöka underlätta vårt designarbete utifrån densamma. 

1.1 Syfte
Syftet med undersökningen har varit att undersöka och förbättra arbetsflödet på en arbetsplats. 
I detta fall en arbetsplats för utvecklare och interaktionsdesigners med uppgift att utveckla en 
iPhone-applikation. Vilket har varit ett projekt där det redan finns givna riktlinjer för hur en 
slutprodukt bör vara utformad. De frågeställningar som kommer att tas upp i denna uppsats är: 

1. Hur arbetar man som interaktionsdesigner i ett designprojekt där det redan finns givna 
designriktlinjer?

2. Vilken roll spelar designguidelines i ett designprojekt

3. Vad finns det för brister med dagens guidelines?

4. Hur kan man förbättra riktlinjer så att de passar arbetssituationen? 

1



Datainsamling har skett kontinuerligt över hela arbetsprocessen i projektet och det tidschema 
vi har arbetat efter ser ut som följande:

Tabell 1.

Vecka Sprint Kommentar

Vecka 1 Förberedelser Endast designers

Vecka 2 Sprint 1

Vecka 3 Sprint 1

Vecka 4 Sprint 2

Vecka 5 Sprint 2

Vecka 6 Sprint 3

Vecka 7 Sprint 3 Förändring 1 (beskrivs i 4.2), endast 
1 utvecklare på plats

Vecka 8 Sprint 3 Ingen utvecklare på plats
Förändring 2 (beskrivs i 4.4)

Vecka 9 Sprint 3

Vecka 10 Sprint 4 Fr.o.m nu bara tre utvecklare

Vecka 11 Sprint 4 Efter detta ingen 
interaktionsdesigner på plats. 
Endast utvecklare i en sprint till. 

1.2 Vad är en iPhone och en iPhone-applikation? 
En iPhone är i grund och botten en mobiltelefon och tillverkaren Apple (apple.com) beskriver 
att den är tre apparater i en, nämligen en mobiltelefon, en iPod (mp3-spelare) och en artefakt 
för att använda internet.   

En iPhone-applikation i sin tur är ett program eller ett spel som man kan ladda ned till sin 
iPhone. Nedladdningen sker via det så kallade ”appstore” och för att få sin egenskapade 
applikation att hamna på appstore så sker en granskning utav applikationen av Apple. 
Granskningen innebär bland annat att applikationen ska förmedla ”känslan” och 
”upplevelsen” av iPhone (apple.com). För att kunna uppfylla det kravet så tillhandahåller 
Apple deras utvecklingsverktyg xcode samt deras guideline;”iPhone Human Interface 
Guidelines” (developer.apple.com) för att få den mest iPhone-vänliga användarupplevelsen. 
Det är även den guideline som undersökts i detta projekt.   
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2 Teori
Nielsen (1991) skriver att det kan uppstå meta-användbarhetsproblem när designers ska 
använda dokument med designstandarder för att utföra en design. Det finns alltså risk för 
användbarhetsproblem i användbarhetsdokumentet. Även om en guideline beskriver och 
specificerar hur man ska gå till väga så kommer förmågan att kunna tolka riktlinjerna att spela 
en stor roll för hur designen till slut kommer att se ut. En interaktionsdesigner blir en 
användare när hon själv behöver läsa sig till hur hon ska göra och som med all 
oanvändarvänlig systemdesign så är den rätta responsen att designa om systemet om det inte 
är tillfredsställande. På så sätt underlättar man för användaren att på ett rätt, lätt och smidigt 
sätt kunna använda sig utav systemet. 

För att designers ska använda den information de har tillhands så måste de känna sig 
motiverade att göra så (Sleeswijk Visser, 2009). När de själva får vara med och utforma en 
guideline (vad man vill ha med och hur den kan se ut o.s.v.) så uppstår en större känsla av 
förståelse över dokumentet. Det är även större chans att de kommer att använda det om de 
själva har fått påverka det (ibid).

Carroll (1987) skriver att användare som försöker att lära sig tekniska system eller 
datorsystem tenderar att överföra sådant de redan vet och lärt sig från tidigare erfarenheter till 
den nya inlärningsupplevelsen.”People in this situation see many things going on, but they do  
not know which of these are relevant to their current concerns. Indeed, they do not know if 
their current concerns are the appropriate concerns for them to have. The learner reads 
something in the manual; sees something on the display; and must try to connect the two, to
integrate, to interpret. It would be unsurprising to find that people in such a situation
suffer conceptual—or even physical—paralysis. They have so little basis on which
to act.” (Carroll, 1987).

Även om informationen är svår att förstå eller otillräcklig så gör användaren en tolkning 
antingen på egen hand eller med hjälp av en manual. Oavsett om fakta bakom tolkningen är 
svag så kommer den ändå att göras eftersom man vill lära sig och om fakta i manualen inte 
går att tolka så kommer användaren att ignorera den. Användare som exempelvis försöker lära 
sig en ny dator har, enligt Carroll (1987), fullt upp med att tänka igenom varje steg hon utför 
när hon går igenom produkten och att applicera tidigare kunskap till den nya produkten för att 
lära sig den. Allt till den grad att hon glömmer bort instruktionsboken. 

Designers av nya system hoppas, enligt Carroll, på att användaren ska märka och försöka att 
dra nytta av en ny funktionalitet medan användaren i sin tur istället letar efter sådant de 
känner igen. Ofta är manualer designade med förhoppning om att om användare vill lära sig 
något nytt så kommer de att läsa sig till det. Samt att om de vill lära sig mer och ha ytterligare 
information så kommer de att ta sig tiden att leta efter den. Carroll skriver att användare av 
alla slag dock försöker att undvika att läsa sig till information för att lära sig en produkt. Om 
man har använt sig av ett tidigare system och ska försöka lära sig ett nytt, men liknande, så är 
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man som användare inte helt blank, man har viss kunskap med sig. Man kommer alltså att 
känna igen sig och dra nytta av sina tidigare erfarenheter och kan därför missa allt nytt som 
kommer med den nya produkten om man känner att man inte behöver läsa en manual. Har 
produkten som syfte att underlätta ens arbete så har man heller inte tid att läsa igenom 
manualer eftersom man måste fortsätta att utföra sitt normala arbete och att ta sig tid att läsa 
en tjock manual kan alltså vara ett arbete i sig.

Norman (1988) skriver att manualer har en tendens att inte vara så hjälpfulla som de borde 
och att de ofta skrivs efter att en produkt blivit designad. Eftersom manualer ofta skrivs i 
slutskedet så blir de ofta inte så genomarbetade som de borde vara. Han menar att man istället 
borde testa manualen samtidigt som man testar produkten:
”While the product was designed, potential users could simultaneously test the manuals and 
mock-ups of the system, giving important design feedback on both. Alas, even the best 
manuals cannot be counted on; many users do not read them.” (Norman, 1988).

För att vilja lära sig något så är upplevelsen av inlärningen en viktigt del (Norman, 1993). 
Man måste känna sig motiverad och vilja lära sig. När människor blir nyfikna och har frågor 
så är de villiga att söka efter svaren. Ofta så väntar man med att söka upp information till efter 
att man har köpt en produkt, enligt Norman så är det för att man vill påminna sig själv om 
varför ens produkt är den ”bästa produkten”.

Parrish (2009) skriver att en lärande människa vill bli berörd av en estetisk upplevelse. Med 
en estetisk upplevelse menar han att man vill ha en känsla av meningsfullhet, motivation eller 
förhöjande och man vill ha en känsla av att det man gör kommer få en belönande konsekvens. 
En sådan upplevelse kan man exempelvis uppnå i nästan vilken lärandemiljö som helst eller 
när man gör ett efterlängtat genombrott, när man läser en bok, i ett givande samtal eller när 
man tittar på stimulerande konst. Det de olika situationerna har gemensamt är att det finns 
fokuserad intention till att man kan vara delaktig i eller utföra situationen. Motsatsen till en 
estetisk upplevelse är när något känns tråkigt, meningslöst eller när man beter sig tanklöst. 
Parrish (2009) skriver även: ”Aesthetic experience is marked by emotionally charged 
anticipation, deep engagement, and willingness to follow through to completion. Because 
these are optimal conditions for learning, we want learners to have aesthetic experience in 
the instructional situations we create.”.  Man bör alltså designa instruktioner genom att 
förhöja den estetiska upplevelsen så att man känner sig motiverad till att följa dem.

ISO-definitionen på användbarhet (ISO 9241-11:1998) är att man ska kunna använda en 
produkt effektivt, med viss känsla av noggrannhet och tillfredsställelse. 
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3 Bakgrund
Vår kund och beställare vid Linköpings universitet har tidigare arbetat med att försöka få ihop 
en smart matplaneringsapplikation för webben och ville, innan projektet startade, att den idén 
skulle vidareutvecklas och förbättras. En del av förbättringen var att en iPhone-applikation 
skulle tillkomma, både som ett komplement och som en fristående applikation. 

3.1 Arbetssätt i utvecklingsprojektet
I projektet har vi arbetat enligt agil arbetsmetod. Att arbeta agilt innebär att man arbetar i 
sprints, där man efter varje sprint ska ha något konkret att presentera (Nodder & Nielsen). I 
vårt fall, en färdig del eller delar av applikationen. Man försöker alltså att ha en fungerande 
produkt tidigt i projektet och utvecklare, designers och kund har ett tätt samarbete för att det 
ska fungera (ibid.) så bra som möjligt. Att ha en utdragen process då man träffar kund eller 
programmerare då och då fungerar inte då man hela tiden har flera deadlines att hålla under 
projektets gång. En annan sak som utmärker agil metodik är att snabba ändringar i projektet 
gällande utveckling och design kan göras om man märker att det är något som fattas eller inte 
fungerar som önskat (ibid). Det är även viktigt att designers ligger ett steg före utvecklare då 
det inte är effektivt att designa något som utvecklarna håller på att arbeta med. Totalt har vi i 
det här projektet arbetat i 5 stycken sprints á 2 veckor vardera, samt att vi hade en 
förberedelsevecka i början för att kunna ligga ett steg före utvecklarna i teamet.

3.1.2 Att designa agilt

Till skillnad från att arbeta enligt exempelvis vattenfalls metodik så innebär agil metodik att 
man arbetar i iterationer (Nodder & Nielsen). Man arbetar inte genom att ha olika faser där 
man inriktar sig på en sak i taget (ex, research, ramverk, detaljdesign, utvärdering) utan man 
påbörjar en design direkt  utefter vad man kommit överens med kund och projektägare. I 
början på varje iteration beslutar man om vad i designen som ska göras om och vad som kan 
användas i nästa fas. I slutet så testar man och utvärderar det man gjort hittills. Sedan 
upprepas arbetscykeln ända fram till projektet är färdigt. En iteration kan vara mellan två till 
fyra veckor lång (ibid.).

Fig. 1: Bild som beskriver hur iterationer i agil metodik kan se ut. Illustrerad efter: Nodder, C.  
& Nielsen, J. Agile Usability: Best Practices for User Experience on Agile Development Projects.
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Arbetet centreras kring så kallade ”user stories” som beskriver vilka funktioner som ska 
implementeras och hur de ska användas. Det svåra är att veta när produkten är helt färdig 
eftersom man ändrar delar av designen eller designar nytt hela tiden. I agil metodik så arbetar 
även interaktionsdesigners och utvecklare (programmerare) nära varandra för att få en så 
effektiv arbetsprocess som möjligt.

3.2  iPhone Human Interface Guidelines
Som medlem i iPhone-teamet så tyckte jag att det skulle vara intressant att undersöka hur 
Apple vill att man ska designa för dem samt undersöka om deras dokumentation är tillräcklig. 
Apple har en helt egen hemsida tillägnad iPhone-utveckling och de har även satt ihop ett 
dokument specifikt för interaktionsdesigners, nämligen ”iPhone Human Interface 
Guidelines” (developer.apple.com). För att få igenom en applikation till iPhones appstore så 
gäller det att man försöker följa deras designprinciper så bra som möjligt – det ska, som sagt, 
kännas Apple när man använder applikationen (apple.com). 

Dokumentet är uppbyggt i två olika delar; en planeringsdel och en designdel. I 
planeringsdelen så beskrivs plattformen, de förklarar vad som är användarvänlig design, visar 
vilka steg man bör gå igenom under utvecklingens gång (från idé till produkt) samt hur 
vanliga funktioner ser ut och fungerar i en iPhone. Den andra delen, som har varit den mest 
intressanta i det här projektet, går mer specifikt in på hur olika funktionaliteter ser ut och vad 
man ska tänka på när man designar dem. Varje kapitel är tillägnad en egen funktion som 
beskrivs och gås igenom. 

Strukturen på dokumentet ser ut som följande: 

”iPhone  Human  Interface  Guidelines” mer i detalj:

Del 1 – Planning Your iPhone Software Product 
Här börjar första delen som främst tar upp planering.

 Kap 1 – The iPhone OS Platform:  Rich with  Possibilities
Detta kapitel tar upp iPhones begränsningar, möjligheter och skillnader från att designa för 
webben. Samt vad man har för alternativ när man designar för iPhone, ska det vara en del av 
en web-applikation som redan existerar, ska både en helt ny web- och iPhone-applikation  
designas eller bara en för telefonen? Kapitlet tar även upp vilken typ av applikation man kan 
designa, exempelvis en för nöje, nytta eller arbete.  

 Kap 2 – Human  Interface  Principles:  Creating  a  Great User Interface
Tar kort upp vilka principer man bör tänka på när man designar, exempelvis metaforer. 
Innehåller inga bilder.

 Kap 3 – Designing  an  iPhone  Application:  From  Product  Definition  to  
Branding

Beskriver hur man ska definiera sin applikation och tar även upp hur man ska ”märka” sin 
applikation så att den känns som din och Apples applikation. Tar också upp enkla 
användarkommandon.

 Kap 4 – Handling Common Tasks
Beskriver hur Apple har ”översatt” desktopkommandon till iPhones pekskärm. Som rubriken 
avslöjar så är det vanliga kommandon som beskrivs och de förklarar hur du bör använda dig 
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utav dem i din applikation och vad användaren förväntar sig utav dem. Går även igenom olika 
scenarios men innehåller inga bilder.

Del 2 – Designing the User Interface of Your iPhone Application
Går mer idetalj igenom olika funktionaliteter som finns i iPhone samt hur man ska använda 
sig utav dem i sitt designarbete.

 Kap 5 – A Brief Tour of the Application User Interface

 Kap 6 – Navigation Bars, Tab Bars, Toolbars, and the Status Bar

 Kap 7 – Alerts, Action Sheets, and Modal Views

 Kap 8 – Table Views, Text Views, and Web Views

 Kap 9 – Application Controls

 Kap 10 – System-Provided Buttons and Icons

 Kap 11 – Creating Custom Icons and Images

Kapitel 5-11 går alla i detalj igenom hur respektive funktioner ser ut och vad de gör. iPhone 
har många färdiga komponenter att använda sig utav och är noggranna med att beskriva hur 
man ska använda sig utav dem för att det ska ”kännas” Apple. 

I början på varje kapitel ges en kort introduktion till vad det är som kommer att beskrivas. 
Sedan följer beskrivande eller förklarande text till varför något bör designas och hur det ska se 
ut. Ibland står det även varför ”användaren vill ha det på ett speciellt sätt” och hur man ska 
locka användaren till att gilla och förstå designen. Apple har några färdiga komponenter som 
finns i utvecklingsverktyget och dessa visas även och beskrivs i guidelinen. Det finns kapitel 
med bilder som del av förklaring till hur man kan designa. Det återfinns mycket text mellan 
bilderna och oftast presenteras endast en bild för en funktion.  

Barnard (2009) rekommenderar utvecklare att läsa dokumentet från sida till sida flera gånger 
och säger att: ”...sticking to iPhone Human Interface Guidelines will take you a long way in 
making a more user friendly application.”.  En annan sak som Barnard (2009) påpekar är att 
”Breaking from Apple's UI conventions forces the user to relearn certain actions and creates 
a bit of cognitive dissonance as the user switches among various applications with 
contradictory UI implementation”. Det är kognitivt underlättande att funktionaliteten i 
iPhone-applikationer ser likadan ut och det är viktigt för att man inte ska behöva lära sig nya 
grundläggande funktioner varje gång man använder en ny applikation. Detta kan jämföras 
med desktopapplikationer som ofta följer samma mönster även om de har olika funktionalitet 
och syfte. Exempelvis så har både Internet explorer och Openoffice writer en verktygsrad rad 
högst upp på respektive huvudsida och en statusbar längst ned.
   
Om man ska nå ”iPhone Human Interface Guidelines” via Apples hemsida för utvecklare 
(developer.apple.com) så möts man först av en introduktionen till dokumentet och en 
innehållsförteckning. Med denna kan man sedan navigera sig igenom dokumentet.
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Apple (developer.apple.com) skriver att både nybörjare och erfarna designers har nytta av 
guidelinesdokumentet. ”iPhone Human Interface Guidelines” riktar sig således till alla. 

8



4 Metod

4.1 Aktionsforskning
För att kunna besvara och hämta in data till frågeställningarna så har denna studie genomförts 
med hjälp av aktionsforskning. I aktionsforskning undersöker man exempelvis arbetsflödet på 
en arbetsplats, identifierar eventuella problem och tar sedan så kallade ”actions” för att 
förändra en del och se om den förändringen bidrar till något positivt eller ej (McNiff & 
Whitehead, 2009). Efter en ”action” så utvärderar man hur förändringen har påverkat 
arbetsplatsen och utför sedan en ny eventuell ”action” och gör så tills man är nöjd med 
resultatet eller måste avbryta forskningen. 

Forskningsdelen i aktionsforskning blir en del av förändringen på arbetsplatsen och det kan 
vara svårt att hålla isär forskningen från den omgivningen man befinner sig. Därför är 
aktionsforskning mindre systematisk, mindre formell och väldigt specifik för arbetsplatsen 
och problemet man löser (Patton, 1980). Metoden handlar om att beskriva, förklara och ge 
analys för förändring (ibid.). Beskrivandet betyder att visa hur situationen ser ut och hur den 
utvecklar sig. Förklaringar innehåller orsaker och syften för att genomföra en förändring. 
Analyserna säger vilken betydelse forskningen och förändringen har.

Forskaren i en aktionsforskning har olika roller beroende på vart i forskningsarbetet man 
befinner sig (McNiff & Whitehead, 2009). Dels är man en aktiv agent i det system man 
undersöker och dels så är man forskare och kritisk analytiker. Man är, till skillnad från 
traditionell forskning, en del av det man utforskar och försöker aktivt att förändra situationen i 
den kultur man befinner sig i (ibid.). I traditionell forskning så försöker man att förklara och 
generera så kallade E-teorier (externa) där forskaren står utanför verksamheten och försöker 
att förklara den (ibid.). I aktionsforskning försöker man att besvara så kallade I-teorier 
(interna) där forskaren försöker att lära känna sin egen verksamhet och förklara vad man gör 
där, själv och i förhållande till andra (ibid.).  

Syftet med aktionsforskning är enligt Mcniff och Whitehead att: ”...improve the future by 
acting on the present”.

4.1.2 Aktiva förändringar

”Actions” som beskrivs ovan, under 3.1, har varit en central del i denna studie för att kunna 
komma fram till vad som är en viktig aspekt i användandet utav Apples guidelines. Samt hur 
man kan eller bör utforma (eller inte utforma) en guideline så att den faktiskt används i ett 
designprojekt. Istället för ”actions” så kommer det svenska ordet förändringar att användas i 
resten av denna rapport. 

De verktyg som använts för att samla in data för att kunna besvara frågeställningarna och för 
att kunna utföra en aktionsforskning har varit intervjuer, observationer, dagbok och egna 
reflektioner. 

4.2 Intervjuer
De intervjuer jag har utfört har följt det som Ryen (2004) kallar för naturalistiskt paradigm. 
Med det menas att: ”data finns ”inuti” intervjupersonen och att forskarens uppgift är att 

9



samla in data som de är, det vill säga att försöka undvika att under själv [sic] insamlingen 
påverka dem” (Ryen, 2004). 

Den typ av intervjuer som har genomförts har varit semi-strukturerade med öppna frågor, då 
en fast struktur kan medföra att intervjun blir för mekanisk. Viktig information som kommer 
upp under samtalet (intervjun) riskerar att inte följas upp och därmed gå förlorad om en fast 
struktur används (ibid.). Jag har istället ställt huvudfrågor som jag sedan har följt upp med 
följdfrågor som har kommit upp under intervjuns gång. 

Även ostrukturerade intervjuer har genomförts till viss del då de har tagit plats under 
gemensamma aktiviteter (ibid.) mellan mig och andra deltagare i projektet. Den 
undersökning jag har genomfört har varit explorativ och jag har därför inte vetat på förhand 
vilka parametrar som påverkar den miljön jag gjort min undersökning i. Det har därför varit 
till fördel (ibid.) att även använda sig av ostrukturerade intervjufrågor som dykt upp under 
studiens gång.   

Intervjuer har ej spelats in då införandet av teknik i samtalet kan medföra att intervjupersonen 
kan känna sig obekväm och risken för att man tar emot skeva data ökas (ibid.). Att göra 
intervjun till ett samtal mer än en strikt intervju kan alltså få intervjupersonen att känna sig 
mer bekväm.

4.3 Observationer och fältanteckningar
Eftersom jag har varit en aktiv aktör i studien så har deltagande observationer på deltid 
(Fangen, 2005) genomförts. Vilket betyder att man studerar ”en miljö eller organisation i ditt 
eget samhälle  och kan därför komma och gå som du vill, och fortsätta med ditt vanliga 
vardagsliv vid sidan av fältarbetet” (ibid.). Det som främst ämnats att observera har varit att 
se hur mina medarbetare arbetar samt deras beteenden i avseendet hur de agerar när ett 
problem ska lösas. När det gäller observation av min designkollega så har jag vart en fullt 
deltagande observatör som försökt att få en större inblick i och försöka förstå det som sker 
(ibid.). I observation av utvecklarna har jag vart en delvis deltagande observatör (ibid.) och 
interagerat med programmerarna men jag har inte provat på att exempelvis programmera 
själv.

Speciell tid för observationer har ej avsatts utan de har skett kontinuerligt under arbetets gång. 
Dagbok med fältanteckningar och egna reflektioner har även förts löpande under tiden för 
studien. Eftersom tiden för datainsamling har varit beroende av tiden för projektet så har det 
inte gått att följa arbetsgruppen vid en längre period. Fangen (2005) skriver dock att fördelen 
med korta fältarbeten är att man kan bearbeta informationen grundligare än om man gjort en 
större datainsamling under flera år.    

4.4 Urval 
Urvalet var begränsat till det team jag tillhörde med fyra studenter i egenskap av utvecklare 
och en student i egenskap av interaktionsdesigner. Även jag själv ingick i urvalet och jag 
fungerade också som interaktionsdesigner i projektet. Valet av informanter baserades på ett 
”geografiskt definierat universum” (ibid.), vilket betyder att de jag studerat har valts ut på 
grund av att de befann sig på samma arbetsplats som forskaren, där studien har genomförts.
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5 Förändringar på arbetsplatsen
Innan några förändringar i vårt sätt att arbeta genomfördes så samlades data in genom 
observationer, intervjuer och förandet av dagbok. Sedan analyserades detta för att komma 
fram till vilken typ av förändring som skulle genomföras, efter det så har förändringarna 
utvärderats. Totalt så genomfördes två stycken förändringar på arbetsplatsen under projektets 
gång. De kommer att presenteras nedan och båda kommer att följa ordningen: observerat → 
förändrat → utvärdering. Min designkollega kommer att kallas för X nedan och de 
programmerare som intervjuats kommer att kallas programmerare 1, 2 och 3.

5.1 Observerat innan förändring 1
När jag och min kollega gjorde researcharbete och när vi började att designa vår applikation 
så gjordes en grundlig förebilds- och konkurrensanalys. Det visade sig även vara  
konkurrenter som fungerade som ”hjälp” när det stöttes på problem i designprocessen: 

Utdrag ur fältanteckning från vecka 1 (förberedelseveckan):

”Kikade inte på Guidelines överhuvudtaget. Tittade mest på konkurrenter och befintliga 
apps.”

Både i intervju och under observation så uppgav/visade min kollega att konkurrenter och 
andra iPhone applikationer var det som vi oftast vände oss till när vi behövde hitta en snabb 
lösning på ett problem. Även internet var informationskälla som vi använde oss utav för att se 
hur andra hade löst liknande problem. Min kollega uttryckte sig såhär:

”Har det fungerat förut så borde det fungera igen. Eftersom Apple är hårda så borde 
existerande applikationer hålla måttet.” 

Vi försökte använda oss utav guidelinedokumentet men tyckte båda två att det var lite väl 
mycket information att ta sig igenom för att hitta lösningen på ett problem. Vi hade en period 
då vi båda försökte att läsa igenom dokumentet från sida till sida men det var svårt att ta sig 
igenom då det var väldigt mycket text att läsa. Vi ansåg även att så länge vi vet det mest 
grundläggande så kan vi alltid slå upp det vi behöver veta när vi behöver veta det. 

Utdrag ur fältanteckning från vecka 2 (sprint 1):

”När vi skissade tittade vi även lite i guidelines. Både jag och X. Vi kikade mest när det var 
något som vi tyckte var ett ”problem” att designa. Till exempel hur vissa knappar bör 
utformas och så vidare. Vi använde guidelines som ett slags uppslagsverk.”

Jag upplevde att det var svårt att ta till sig all informationen på en gång och att sedan komma 
ihåg den. Det var även jobbigt att behöva läsa igenom så pass mycket information som 
guidelinedokumentet innehåller och samtidigt försöka arbeta på projektet. Hade guidelinen 
innehållit fler bilder och fingervisningar om hur kopplingar mellan olika funktioner fungerar  
hade det varit lättare att ta till sig. Då hade bilderna kunnat ”tala för sig själva” och haft texten 
som stöd.
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5.2 Förändring 1
I och med att vi, designers, för det mesta använde oss utav konkurrenter som problemlösare 
och eftersom Apples guideline innehåller mycket text så innehöll min första förändring bilder. 
Detta för att dels spara tid då våra lösningar var tidskrävande och vi fick lägga en del tid på att 
söka efter information. Samt dels för att vi verkligen skulle använda oss utav iPhone-
komponenter.

En stor plansch (se Bild. 1) sattes därför upp på arbetsplatsen, vid det skrivbord som vi 
interaktionsdesigners använde oss utav. Planschen innehöll alla standardkomponenter som 
finns att använda för iPhone samt bilder på redan inbyggda applikationer i telefonen. En 
annan sak jag ville uppnå med denna förändring var att göra komponenterna för iPhone mer 
tillgängliga då både jag och min partner uttryckt att det, som sagt, är för lite bilder i Apples 
dokumentation.

Bild. 1: Planschen, även kallad för inspirationsväggen  

5.3 Utvärdering av förändring 1
Vid tidpunkten då förändring 1 genomfördes utfördes inte mycket designarbete så det är svårt 
att avgöra om den gjorde någon större skillnad. Den användes dock några gånger då vi stötte 
på problem och det var väldigt lätt att ta till sig informationen på planschen. 

Personligen upplevde jag denna förändring som ett tidseffektivt, smidigt och enkelt sätt att 
hitta hur en funktion bör se ut istället för att bläddra igenom ett större dokument. Min kollega 
upplevde det även som positivt och ytterligare en gemensam åsikt var att man inte behöver 
läsa sig till allt för att kunna designa för det.
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Utdrag ur fältanteckning från vecka 2 (sprint 1):

”Vi designar om några skisser efter att ha samtalat med övriga Ixd och kund. Direkt så 
kommer X på hur vi ska lösa ett menysystem – givetvis genom att ha olika tabbar! Han visar 
mig hur han tänkt genom att peka på planschen.”

Efter förändring 1 genomfördes en längre intervju med min kollega för att se vad han tyckte 
och tänkte om Apples guideline. Samt för att undersöka om han själv upplevde att han 
använde sig utav den plansch som satts upp. Nedan kommer en sammanställning av de frågor 
och svar som berörde detta:

Tabell 2.

Fråga Svar Kommentar

Vilka informationskällor för design 
använder du dig utav? 

Andra ixd medlemmar, handledare.  
Litteraturen har kommit lite i 
bakgrunden. Främst från andra 
appar, guidelines eller väggen. 

Det som fungerat tidigare borde 
fungera igen.

Guidelines hamnar i bakgrunden.

Hur gör du när du känner att du 
kört fast? 

Oftast så försöker man få input 
från andra designers. Försöker 
även hitta inspiration från nätet.

Frågar gärna andra vid problem.

Känner du att du har bra koll på 
iPhones designprinciper? 

Ja men inte enbart på grund av 
guidelines*. Tittar ibland på dem 
men tittar ofta på hur andra har 
gjort för att få ”iPhonekänslan” .

Guidelines känns som ett 
uppslagsverk.

Följer man andras fotspår så borde 
det fungera för oss också.

*Vad beror det på Från konkurrenter får man 
strukturen från väggen får man 
komponenten. Mycket text i 
guidelines bra att slå upp i.

Guidelines känns överflödig.

Känner du att något vi designat 
går emot guidelines eller 
designprinciper?

 Nej. Konkurrensanalysen viktig då 
vi fick en bild över hur liknande 
appar ser ut.  Har det hela tiden i 
bakhuvudet när han designar.

Konkurrensanalys viktig i 
designarbetet.

Hur vill du att en informationskälla 
kring design för iPhone ska se ut? 
Varför?

Den skulle innehålla mer abstrakt 
och lite mer tänket kring det hela, 
ha lite mer konkreta siffror eller 
fakta kring Apples fakta om 
användare.  Då kan man motivera 
designbesluten lite mer. 

Att bara få information utan källa 
får produken att kännas extra styrd 
av Apple.
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Intressant att notera är att X tycker att guidelinen känns överflödig och att väggen (planschen) 
är ett bra sätt att få en snabb överblick över hur komponenterna i iPhone ser ut. X tycker 
också att andra applikationer och konkurrenter ger en bra fingervisning om vad som ”får” 
göras och inte. Det går snabbt att kolla upp en konkurrent om man redan har den på en 
iPhone. X tycker också att det är underligt att Apple har mycket fakta om användbarhet men 
de har inte någon källa bakom det de skriver rörande ämnet i sina guidelines. Frågan är om 
man kan känna samhörighet med produkten man utvecklar om man inte själv känner att man 
styr den? Detta är en fråga som det kommer att återkommas till senare.

Sammanfattningsvis så upplevde min kollega planschen positivt och sade sig använda sig utav 
den. Att få in fler grafiska element och att göra dem mer tillgängliga verkade således vara en 
bra idé. Trots detta ville jag försöka få in guidelinesdokumentet i vårt arbetssätt för att få 
ytterligare en bild av om vi skulle komma att använda dem eller inte om de blev mer 
tillgängliga. 

5.4 Observerat innan förändring 2
Även innan förändring 2 så kikade vi väldigt sällan på den redan givna guidelinen. Även fast 
vi hade planschen önskade jag att vi på något sätt skulle få in guidelinesdokumentet i arbetet. 
Om inte annat än för att se om de verkligen går att få in dokumentet som en del av 
arbetsflödet. Därför utfördes även förändring 2 som beskrivs mer i detalj nedan.

5.5 Förändring 2
Den andra förändringen som utfördes på arbetsplatsen var att guidelinen gjordes mer 
tillgänglig genom att dokumentet delades upp i mindre komponenter och lades ut direkt på 
skrivbordet. Om man var intresserad av något som stod i exempelvis kapitel fyra kunde man 
bara plocka upp det delhäftet och snabbare slå upp det man ville få reda på.

Innehållsförteckningen sattes upp separat på väggen så att man snabbt kunde ”slänga ett öga” 
på den. Syftet med detta var att verkligen få oss att titta i guidelinen när vi inte kunde ta hjälp 
av att bara titta på planschen. Att bara titta på en bild säger inte allt om hur en funktion ska 
eller bör användas. Tidigare hade vi var sitt guidelinedokument och det fanns även att hitta på 
internet. Trots det så verkade det inte vara tillgängligt nog då vi inte alltid hade med oss våra 
dokument eller slog upp informationen på datorn

Bild. 2: Arbetsplatsen med innehållsförteckningarna på väggen och de uppdelade dokumentet nedanför 
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5.6 Utvärdering av förändring 2
Förändring 2 gjorde ingen större skillnad på hur vi arbetade innan den genomfördes. Även om 
guidelinen gjordes mer tillgänglig så användes ändå inte dokumentet. Endast en gång så slog 
jag upp information genom att först titta på innehållsförteckningen och sedan ta upp rätt 
kapitel. 

Utdrag ur fältanteckningar vecka 8, (sprint 3):

”Måndag – gått igenom skisser, X har skissat på och jag skissade på picker för att välja 
antalet portioner. Passade på att titta på innehållsförteckningen bredvid skrivbordet och slog 
upp delen där de visar pickers. Tittade ändå främst på planschen. Det var ändå bra att få mer  
detaljerad information. Det behövdes nog.” 

I detta fall var det ett väldigt specifikt problem jag var ute efter och som jag upplevde att jag 
behövde läsa på om för att verkligen förstå hur det skulle användas. Vid sådana problem tror 
jag att det kan vara bra att ha Apples guide mer som ett uppslagsverk. 
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6 Sammanfattande resultat
De resultat som kom fram innan, under och efter förändringarna och som kom fram ur 
datainsamlingen, under projektets gång, var att  guidelinesdokumentet, så som det ser ut idag, 
inte är tillfredsställande nog för att vi ville använda det i det projekt vi arbetade i. Dokumentet 
var överflödigt och både innan, under och efter mina förändringar diskriminerades 
guidelinedokumentet. Förändring 1 fungerande dock bra och tog även överhanden under 
förändring 2. Detta och det som observerats innan förändringarna visar att 
guidelinedokumentet inte fungerande som önskat i vårt projekt. I efterhand kan det påpekas 
att den största ändringen som vi kunde behövt är att minimera mängden text och göra 
guidelinen mer luftig och rik på illustrationer. Att även få in fler fakta när det uttalas 
någonting om användare och användbarhet är en idé då min kollega (även jag) saknade detta.

Det har varit väldigt mycket text att ta sig igenom, redan i innehållsförteckningen är det 
mycket att försöka ta in och att hålla all den texten vid liv medan man arbetar har varit svårt. 
Samt att ta sig tiden att läsa igenom dokumentet medan man förväntas producera design har, 
även det, varit pressande. Det ”dubbelarbetet” var en faktor som gjorde att jag inte läste 
igenom dokumentet så noga under designarbetet trots att särskild tid avsattes för det (likt det 
som Carroll (1987) även påpekar). 

Efter att ha intervjuat tre stycken programmerare kom det även fram att de ibland hade svårt 
att förstå våra skisser. Ibland berodde det på att vi hade varit otydliga och ibland på grund av 
att det var svårt att se kopplingar i interaktionen. Vissa gånger var det även svårt att förstå vad 
i skissen som representerade en färdig komponent i utvecklingsverktyget. Ibland kom de även 
med egna förslag på ändringar och grundade bland annat de ändringarna på att de fanns 
begränsningar i utvecklingsverktyget eller att det gick emot programmerings- och 
designkonventioner. Se sammanställning från intervjuer med programmerare, nedan.

Tabell 3.

Fråga Programmerare 1 Programmerare 2 Programmerare 3 Kommentar

Hur tänker du kring 
vår design när du 
ser den och ska 
programmera efter 
den?

Svårt att se 
interaktionen på 
skiss.

Tyckte det var svårt i  
början men man lär 
sig att göra 
kopplingar efter eyt 
tag.

Svårt att se hur en 
bild ska bli kod.

Ibland när ni 
kommer med 
förslag på 
ändringar, vad 
grundar ni 
ändringarna på?

Begränsningar på 
komponenterna i 
iPhone styr.

Att det går emot 
konventionerna eller  
att det kommer se 
konstigt ut.

Går oftast efter  
egna erfarenheter 
när det gäller 
användbarhet.  

Begränsningar i 
verktyget och egna 
erfarenheter styr.
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Kommentaren från en programmerare om att en del skisser gick mot konventionerna kan 
säkerligen stämma. Eftersom vi designers inte alltid tittade specifikt i guidelinen när vi 
designade eller försökte lösa ett designproblem. För att undvika sådana felsteg så tror jag det 
är viktigt att formulera en guideline som är motiverande att läsa igenom så att den fyller sitt 
syfte och att man lär sig något under tiden man läser.

Jag frågade min kollega vad han tyckte och tänkte angående att få in mer 
programmeringsaspekter i designguidelinen. Se tabell nedan för sammanställning.

Tabell 4.

Fråga Svar Kommentar

Vet du vad som är lätt/svårt att 
implementera? 

Det svåra verkar vara att 
implementera helt nya saker.

Vi borde ha haft lite diskussion så 
att vi står på samma nivå som 
utvecklarna.

Viktigt att alla i teamet förstår vad 
som händer.

Behövs det programmerings 
guidelines för oss  
interaktionsdesigners? 

Ja så att vi hamnat på en mer jämn 
nivå med utvecklarna.

Att stå på samma nivå främjar 
samarbetet.

Det verkar vara viktigt att alla i teamet vet vad som sker och eftersom utvecklarna tar emot 
design från designers gäller det att de förstår vad som menas och vad de ska implementera.

Resultat från en annan studie av Meurling (under tryck) stödjer en del av de resultat som 
hittats i denna studie. Meurlings studie undersökte bland annat hur kunder på ett företag tog 
till sig dokumentation för den mjukvaruprodukt de inhandlat. Supporten på företaget ansåg 
eller förstod att användare inte hade läst dokumentationen när de ringde för att få hjälp, trots 
att kunden/användare påstod sig ha gjort detta. Detta som en följd av det som Carroll (1987) 
beskriver då man inte känner att man har tid att läsa dokumentation. Han skriver även att 
information bör presenteras så att man har något att stämma av mot och inte få direkta och 
hårda instruktioner. Man måste själv känna att man är deltagande i inlärningen och inte bara 
får ”order” av dokumentet. Det liknar vad Parrish (2009) beskriver som en icke estetisk 
upplevelse då man inte känner sig tillfreds när man använder dokumentationen. Det Meurling 
skriver är sådant som känns igen i denna studie, då även jag och min kollega dragit oss för att 
läsa dokumentationen som funnits samt inte haft något estetisk upplevelse när vi läst vår 
dokumentation.  
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7 Diskussion

7.1 Metod
Det är viktigt att poängtera att de resultat man får ut av en aktionsforskning inte är 
generaliserbara över alla liknande projekt (McNiff & Whitehead, 2009). Den beskriver något 
som sker under specifika omständigheter och förhållanden och kan i bästa fall hjälpa eller ge 
insikt till andra i liknande projekt. Huvudsyftet är dock att få igenom en tillfredsställande 
förändring på den arbetsplats man befinner sig

Vad gäller reliabiliteten och validiteten på mina informanters svar vid intervjuer så kan jag 
aldrig till 100% veta om de har gett mig sina uppriktiga svar eller inte. Dock så har svaren på 
intervjuerna inte fallit långt ifrån det jag observerat och hört i arbetsrummet i allmänhet. 

Vad gäller intervjuerna så kunde de ha spelats in så att jag kunnat återgå till dem om det hade 
vart något oklart i mina anteckningar. Att de inte spelades in tror jag inte betyder så mycket i 
det här fallet då jag själv upplevde att jag fick med allt de väsentliga mina informanter sa i 
intervjuerna. Samt att eftersom jag arbetade såpass nära mina informanter så hade det inte vart 
några problem att fråga dem ifall något verkade oklart.

Det var svårt att föra fältanteckningar och att skriva dagboksinlägg samtidigt som man 
arbetade. En del information som kan ha vart viktig för denna uppsats kan det ha gåtts miste 
om då jag ofta fått skifta min uppmärksamhet från arbetet i projektet till datainsamling. 

När det kommer till urvalet så tror jag att det är representativt även för andra arbetsplaster 
med liknande arbetsförhållanden. Fördelningen mellan programmerare och designers var 
tillräckligt god för att hålla en jämn arbetsbelastning för alla. Att det enbart var en kvinna med 
i arbetsgruppen spelar ingen roll för detta projekt då det är arbetssättet i yrkesrollen som vart 
det viktiga att undersöka och inte arbetsförhållandet mellan man och kvinna.

7.2 Förändringarna på arbetsplatsen
Varje förändring har grundat sig i de observationer och intervjuer som har utförts. Förändring 
1 togs aldrig ned innan förändring 2 började och jag kan inte veta om det spelade någon roll  
om förändring 2 påverkades av detta eller inte. En sak som är viktig att poängtera är dock att  
vi inte använde guidelinedokumentet så mycket ändå ifrån början. Det är alltså inte säkert att 
förändring 2 hade spelat någon roll även om förändring 1 inte satt kvar. Jag kan bara 
spekulera i frågan vad för resultat som hade framkommit om förändring 2 genomförts innan 1. 
Det är möjligt att vi hade använt oss mer utav dokumentationen om den var uppdelad, utan 
plansch, från början. Men jag tror inte det eftersom att även om guidelinen delades upp så var 
det mer hur informationen presenterades än om den enbart var mer lättillgänglig som spelade 
roll för oss. 

7.3 Resultat
En trend i hur vi interaktionsdesigners arbetade i projektet var genom att använda guidelinen 
mer som ett uppslagsverk. Det var även lättare att söka efter den informationen man behövde 
på nätet då vi alltid befann oss vid varsin dator. Vi kunde skriva in ett sökord och direkt få ett 
svar på våra frågor och problem. Även fast dokumentationen återfinns på internet så måste 
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man först hitta dokumentet och sedan specifikt söka i det. Det är lättare att använda en 
sökmotor på internet för att direkt hitta svaret istället för att först hitta dokumentet och sedan 
göra en ytterligare och mer specificerad sökning. Använder man en generell sökmotor så kan 
man ofta hitta svar utan att skriva en exakt beskrivning på det man är ute efter.

Jag och min kollega har lite erfarenhet av design och interaktion sedan tidigare (6 hp 
interaktionsdesign och 6 hp interaktionsprogrammering). Detta kan vara en anledning till att 
vi, enligt Carroll (1987), inte använde oss utav guidelinen eftersom vi har designat tidigare 
och det känns då onödigt att läsa nya instruktioner. Samt som Norman (1993) och Sleesvijk 
Visser (2009) skriver så måste man känna sig motiverad till att använda informationen man 
har till hands. Hade guidelinedokumentet vart utformat på, ett för oss, mer tillfredsställande 
sätt och om vi själva fått välja vad och hur dokumentet skulle se ut och innehålla så kanske vi 
hade känt oss mer motiverade. Barnard (2009) som varmt rekommenderar ”iPhone Human 
Interface guidelines” hade ingen tidigare erfarenhet av design eller utveckling innan han 
började utveckla iPhone-applikationer. Han kanske lärde sig om interaktionsdesign i 
allmänhet medan han läste på om funktionaliteter och komponenter för iPhone. I sådana fall 
tror jag att ”iPhone Human Interface guidelines”  fungerar utmärkt då man samtidigt får lära 
sig grundläggande designprinciper som man inte hade kunskap om innan.

Som nybörjare i att utveckla för iPhone så var det jag saknade mest i guidelinesdokumentet 
främst bilder och en mer lättsam presentation av texten. Jag kan tänka mig att även mer 
erfarna designers inte behöver så mycket text kring design utan mer kortfattad presentation av 
komponenter och vad de gör. 

”iPhone Human Interface guidelines” referar ofta till att applikationer blir mer 
användarvänliga om man gör som det står att man ska göra i dokumentet. Det som saknas i de 
fallen är förklaringar till varför applikationen blir mer användarvänlig. Detta var något som 
både jag och min designkollega tyckte var lite tvetydigt eftersom vi båda är källkritiska och 
intresserade av området interaktionsdesign. Vi vill gärna veta vad man grundar sina data och 
teorier på.   

Dokumentet som helhet upplevde både jag och min designkollega som icke-lockande och jag 
tyckte personligen att det var mer en lärobok än en inspirationskälla. Det slutade även med att 
vi använde guidelinesdokumentet som ett uppslagsverk. Att endast använda det som 
uppslagsverk i början av ett projekt, innan man lärt sig terminologin, om man är en helt 
oerfaren interaktionsdesigner tror jag dock inte fungerar i längden. Man behöver läsa sig till 
kunskapen för att veta vad man ska göra och hur man bör göra det. Om man aldrig har 
designat en iPhone-applikation förut så riskerar man att göra fel som man hade kunnat 
undvika om man hade tagit sig tid att läsa den dokumentation som finns. Jag har tidigare 
nämnt att vi interaktionsdesigners i mitt team inte upplevde att ”iPhone Human Interface 
guidelines” var lockande att läsa och den inställningen stjälper visserligen idén med att läsa 
igenom dokumentet för att lära sig. När det kommer till detta projekt som jag arbetat i så var 
det bra att det fanns ett dokument man kunde vända sig till vid problem men det var samtidigt 
paradoxalt att det vi hade tillhands inte var något vi egentligen hade motivation till att läsa 
igenom.

Om man tänker sig att mer erfarna designers ska använda sig av ett liknande dokument så tror 
jag att det räcker med att ha kortare sammanfattningar och fler bilder på komponenter 

19



tillhands. Samt en mer överskådlig presentation av dokumentationen snarare än ett större 
dokument att läsa igenom. Det var något som vi genom förändring 1 upplevde som positivt då 
vi hade arbetat i projektet ett tag och inte alltid behövde mer information än den som en bild 
kunde ge oss. Mycket av den övriga information i själva dokumentet är sådant som man kan 
slå upp om man är intresserad och den är inte alltid nödvändig för själva designarbetet. I vårt 
arbete så var det ofta så att ville hitta lösningar snabbt och att läsa sig till det tar längre tid än 
att bara titta på något för att få information och inspiration.

När det kommer till bilder så presenteras oftast endast en bild för en funktion i guidelinen. En 
idé är att istället försöka visa tydligare steg i interaktionen så att man får en tydligare insikt i 
vad som bör sker interaktionsmässigt i ens program. Dokumentet går som sagt mer åt en 
lärobok än ett snabbt sätt för designers att lära sig och förstå hur man bör designa för iPhone. 

Innehållsförteckningen är lång och kan uppfattas som svår att överskåda. Ett förslag är att 
presentera den på ett annat sätt för att ge läsaren en snabb inblick i vad dokumentet innehåller. 
Exempelvis genom att komprimera innehållsförteckning och slå ihop underrubriker. Det är 
ändå begripligt att innehållsförteckningen är lång då dokumentet innehåller mycket 
information. För en nybörjare som inte kan terminologin så kan det vara svårt att under 
stressande tidspress  hitta det man söker. Det krävs att man har läst igenom dokumentet minst 
en gång innan för att få en bild av vad det faktiskt innehåller. Alternativt kan man försöka slå 
upp det man tror att man söker och hoppas på att man hittar rätt vilket även det kan vara minst 
lika tidsödande som att läsa från pärm till pärm. 

Exempel på innehållet i kapitel 9:
 
Chapter 9 Application Controls 107

Activity Indicators 107*

Date and Time Pickers 108

Detail Disclosure Buttons 110

Info Buttons 110

Labels 111

Page Indicators 112

Pickers 114*

Progress Views 115*

Rounded Rectangle Buttons 116

Search Bars 116

Segmented Controls 118*

Sliders 119*

Text Fields 120

De underrubriker som är markerade med * ovan är funktioner som jag, innan projektet, inte 
förstått vad de var eller vad de gjorde för något. För att hitta mer specifika detaljer i 
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innehållsförteckningen på internet (developer.apple.com) så måste man expandera den. Vet 
man inte vart man ska leta så kan det vara en aning problematiskt och frustrerande då man får 
en sämre helhetsöverblick av dokumentets innehåll. 

I varje kapitel i guidelinedokumentet så anser jag att det kan räcka med en kortare 
introduktion, gärna fler och beskrivande bilder och en sammanfattning som säger det mesta 
om vad man kan och bör göra. 

Om vi hade haft en bättre syn på hur programmerarna arbetade och vad de ville ha för 
information så kanske de otydligheterna som framkom kunnat undvikas. Men även guidelinen 
kanske bör hjälpa till att reda ut saker i gränslandet mellan designers och programmerare? 
Apples designguideline behöver en mer visuell och innehållsmässig förändring vad gäller 
presentation av materialet men kan även behöva information om programmeringstekniska 
aspekter. Så att man lättare kan kommunicera designen och underlätta för programmerare så 
att de har lättare att få skiss till kod och produkt. 

Eftersom vi arbetade såpass nära varandra i teamet så var det lätt att ställa en fråga och snabbt 
få ett svar om det var ett beslut som behövde fattas. I och med detta så behövde man inte alltid 
själv hitta lösningen på ett problem. Jag tyckte att det var en slags trygghet i att om man skulle 
”göra något fel” så fanns det en chans att någon annan skulle upptäcka det och då skulle det 
lösas oavsett. Exempelvis:

Utdrag ur fältanteckning från vecka 6 (sprint 3):

”Två av utvecklarna frågar mig om de får ändra en sak i designen. Det är en huvudmeny och 
en submeny som vi har designat genom att de ska förekomma bredvid varandra i samma cell. 
De vill att subinformationen ska komma under huvudmenyn. Vilket kommer underlätta för 
dem programmeringsmässigt. Jag och X säger spontant ja då det känns naturligare.” 

Här var det väldigt lätt för programmerarna att ställa en fråga direkt och sedan ändra till det 
som passade bäst. Det fanns färdig komponent för detta som jag och min designkollega inte 
visste om för tillfället. Här kom den samlade kunskapen i gruppen till nytta och ett ”fel” som 
vi gjorde upptäcktes snabbt men kunde ha undvikits helt om vi vart mer insatta i hur 
utvecklarna arbetar.

Sammanfattningsvis så tror jag inte att man helt ska ta bort originaldokumentet då de finns 
mycket bra information men jag tror att det behövs ett komplement för när man känner att 
man har förstått hur man ska designa för en iPhone eller om man vill veta mer. Man kommer 
inte alltid behöva slå upp och läsa igenom guidelinen men om man stöter på ett problem så 
kan det vara bra att ha någon enklare dokumentation att titta på. Det är oklart om Apple har 
testat sina guidelines på användare (Normans (1988) förslag) eller inte och det är även svårt 
att säga om det har gjort det eller inte. Som Nielsen & Thovtrup (1991) säger så tror jag att 
det kan uppstå meta-användbarhetsproblem när man använder sig utav en manual. Det är svårt 
att första gången man tittar igenom dokumentet att veta vad det är man letar efter och vart 
man hittar ett svar. Även fast vi inte konkret och medvetet upplevde meta-
användbarhetsproblem så kan det ha funnits där i och med att dokumentet upplevdes negativt. 
Vad gäller ISO definitionen på användbarhet så tycker jag att det är misslyckat i detta fall. 
Eftersom att det inte var en produkt som gick att använda effektivt!
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iPhone är en stor konkurrent på mobiltelefonmarknaden (buzzle.com) och detta kan var en 
bidragande orsak till att deras öppna dokumentation inte är speciellt kommersiellt utvecklad. 
Vill man utveckla för iPhone krävs det att man går igenom deras dokumentation så att man 
säkert vet hur man ska arbeta fram sin applikation för att sedan få den godkänt till appstore.
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8 Designförslag
De största brister som har framkommit i ”iPhone Human Interface Guidelines”, i denna 
studie, är följande:

1. För mycket text

2. För lite bilder

3. För mycket sidor 

4. Svårt att hitta det man söker

Sammanfattningsvis så utmynnade detta i att varken jag eller min kollega kände att vi 
upplevde en estetisk upplevelse (Parrish, 2009) när vi läste ”iPhone Human Interface 
Guidelines”. Detta har i sin tur betytt att vi inte följt dem då de känts tråkiga och icke 
motiverande att följa. 

För att förhöja den estetiska upplevelsen och för att öka motivationen till att läsa riktlinjerna 
så tror jag att ett mer sammanfattande komplement till ”iPhone Human Interface Guidelines” 
behövs. Att inte ha mer än nödvändig text, fler bilder och ett mindre format som gör att man 
fort hittar det man söker tror jag är ett bra exempel på hur man kan utforma ett komplement. 
Även om själva guidelinen är otillfredsställande att använda för sig så innehåller den mycket 
nyttig information. Men jag anser att om man verkligen behöver så kan man slå upp den 
informationen och istället använda en mindre manual för att hitta saker fortare och enklare när 
man behöver grundläggande information. För mig och min kollega så räckte det ofta med att 
se en bild och att lägga in en kortare text tillsammans med en bild tror jag inte är negativt, så 
länge det inte blir för mycket att läsa.  

Med detta i åtanke så har jag designat fram ett enklare förslag på ett komplement till ”iPhone 
Human Interface Guidelines”. Förslaget är inte testat på användare men jag tror att detta 
skulle passat oss bättre i det team jag arbetat i. Jag har inte lagt till del 1 av Apples guideline i 
detta förslag då det är del 2 som främst innehåller design. Se förslaget (Fig. 2):
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Fig. 2: Designförslag 1

Om man tänker sig att figuren ovan är från första uppslaget i en broschyr, med 
innehållsförteckning till vänster och första sidan (s. 1) till höger. I innehållsförteckningen 
representeras kapitel 7-12 i guidelinen med varsin sida i broschyren. Samma beteckningar 
används för att man ska känna igen sig, både i broschyr och huvuddokumentet (Apples 
guideline). På den högra sidan representeras varje delrubrik med bilder på de funktioner som 
finns och en av delrubrikerna har även text under bilder. 

Förslag är att antingen kan det finnas en sida efter varje huvuddel i broschyren med kortare 
sammanfattande text om alla bilder eller som i figuren, ovan, kan det som under ”tab bars” 
finnas lite text under varje bild. Där det fungerar kan även möjligheten att inte ha någon text 
under bilder eller i broschyren alls implementeras. Jag har illustrerat alternativet där det inte 
finns text under bilder samt där det finns text under bilder för att ge en överblick över 
möjligheter. Det är sedan tänkt att alla rubrikerna i innehållsförteckningen ska ha en egen sida 
(alt. fler om det är mer information som behövs tas med i någon del). Överst på sida 1 
återfinns även information om vart man kan läsa vidare i ”iPhone Human Interface 
Guidelines”, i detta fall i kapitel 7.

En plansch fungerade bra i det team jag arbetade och broschyridén kan även utvecklas till en 
plansch genom att man sätter ihop varje sida till en större komponent. Exempelvis: 
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Fig. 3: Designförslag 2

Åtgärden som genomförts i båda alternativen ovan är mindre text, mer bilder och mindre 
sidor. Det resulterar i att det blir mer lätthanterligt att hitta information, man hittar det man 
söker fort och det blir mindre kognitiv belastning då man slipper söka information i text. Ett 
plus i förslagen är att det refereras till kapitel i ”iPhone Human Interface Guidelines” om man 
vill läsa mer utav intresse eller behöver mer ”textuell” information. Det skulle vara intressant 
att i vidare studier testa om denna typ av designförslag fungerar. Det hade i vilket fall 
underlättat för mig och min designkollega då det var sådan typ av information vi trivdes bäst 
med. 

En annan viktig sak som jag påpekat tidigare som man kan ta med i förslagen ovan är att ha 
med viss kod och förklaring av steg i interaktionen. Detta är något som både jag, min kollega, 
och programmerarna i teamet hade uppskattat för att, som nämnts tidigare, minska risken för 
missförstånd och dylikt. Även Meurling (under tryck) skriver att detta är något som de kunder 
han har intervjuat i sin studie önskar ha med i en dokumentation.
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9 Slutsatser
Nedan besvaras mina fyra frågeställningar.

1. Hur arbetar man som interaktionsdesigner i ett designprojekt där det redan finns 
givna designriktlinjer? 

I detta projekt har riktlinjerna i form av guidelines inte påverkat arbetet som 
interaktionsdesigner nämnvärt. Detta på grund av att de inte har använts särskilt mycket. En 
negativ aspekt relaterat till detta kan vara att utvecklare får svårare att tolka våra skisser då vi 
kan ha brutit mot någon konvention när vi inte följt dem.

2. Vilken roll spelar designguidelines i ett designprojekt? 

I vårt arbete spelade guidelinen en ganska stor roll egentligen då de är viktiga att följa för att 
kunna sälja in sin produkt till appstore. Tråkigt nog blev guidelinen som en tråkig lärobok 
som vi aldrig tog till oss samt att vi kände att vi kunde hämta inspiration från annat håll. 
Därför kom guidelinen att spela mindre roll för oss i slutändan. 

3. Vad finns det för brister med dagens guideline?

Den största bristen som finns med Apples guideline som den ser ut idag är att den inte är 
motiverande att använda. Lärobokskänslan som jag nämnt tidigare gör att den känns tung att 
läsa då den innehåller mycket text. Min kollega och jag föredrog att titta på bilder av 
komponenter (förändring 1) istället. Så mer bilder och mindre text!

4. Hur kan man förbättra riktlinjer så att de passar arbetssituationen? 

För att förbättra riktlinjerna så bör man lägga in mindre text, fler bilder och mindre 
beskrivningar. Antingen som ett komplement till guidelinen eller som ett eget koncept. 
Förändring 1 passade vår arbetssituation bäst och  konceptet med en plansch tror jag är något 
som man kan spinna vidare på.

För vidare forskning inom ämnet så tycker jag det är intressant att undersöka hur man arbetar 
efter andra riktlinjer och manualer än just Apples. Samt att undersöka om andra team som 
arbetar med ”iPhone Human Interface Guidelines” upplever att det har samma brister som vi 
upplevde i denna studie.
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11 Bilagor

11.1 BILAGA 1 – intervjuguide 1, intervju med designkollega

Hur tycker du det har gått att designa så här långt? 

Kan du beskriva hur du tycker att vi har fattat designbeslut? 

Vad har vart de avgörande faktorerna när vi har fattat designbeslut enligt dig?

Hur har du använt dig av Apples guidelines? 

Har du hittat inspiration någon annanstans? 

Spontan åsikt:
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11.2 BILAGA 2 – intervjuguide 2, intervju 2 med designkollega

Hur tycker du det har gått att designa så här långt?

Kan du beskriva hur du tycker att vi har fattat designbeslut?

Vad har vart de avgörande faktorerna när vi har fattat designbeslut enligt dig?

Hur har du använt dig av Apples guidelines? 

Har du hittat inspiration någon annanstans? 

Spontan åsikt:

Kan du berätta lite om hur du tycker att samarbetet med utv går? 

Kan du beskriva överlämningen av skisser?

Har de skett ändringar som du upptäckt efteråt? Vet du varför? 

När du har en designuppgift framför dig - hur går du tillväga? Steg för steg... 

Vilka informationskällor för design använder du dig utav? 

Hur gör du när du känner att du kört fast? 

Beskriv hur vi fattar beslut kring design? 

Känner du att du har bra koll på iPhones designprinciper? 

Känner du att något vi designat går emot guidelines eller designprinciper?

Vet du vad som är lätt/svårt att implementera? 

Har du tittat på guidelines för programmering? Varför/varför inte? 

Behövs det för oss ixd? 

Hur tycker du att vi fattar beslut kring design? jmf i början/nu...

Hur vill du att en informationskälla kring design för iPhone ska se ut? Varför?

Hur tycker du att samarbetet med webIxD fungerar? 

Vilken plattform känner du är den huvudsakliga som det här projektet framhäver? Varför? 
Anledning att tycka ngt ?

Övrigt? 
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11.3 BILAGA 3 – intervjuguide 3, intervju med programmerare 1, 2 och 3

Hur tänker du kring vår design när du ser den och ska programmera efter den?

Har du läst igenom Apples design guidelines?

Hur mycket vet du om Apple och iPhones designprinciper?
-Vad

Hur har kunskapen utvecklats

Har du känsla för vad som ej går att göra?

Har du ändrat vår design någon gång?

Vet du om fler färdiga komponenter/delar?/Vilka färdiga komponenter finns det? 

Känner du att ni hade behövt göra research ang prog?

Har du känt att något som vi har designat har gått emot Apple?

Har du vart skeptisk kring designen och velat ändra till något som känns bättre?

Har du programmerat för Apple eller iPhone någon gång förut?
-Vad?

Följdfråga till 2: Känner du att lärde dig mycket om design och programmering i det 
projektet? 

Har du programmerar något för liknande plattform? 

Hade ni tillgång till guidelines då?

Hade det underlättat om ni haft det? 

Hade du tittat på dem?

Finns det guidelines för hur man ska programmera för iPhone, som du vet om?

Arbetar du efter de?

Hur vill du att uppbyggnaden av guidelines för programmering ska vara uppbyggd? Om man 
jämför det med tutorials?

Vad skulle få dig att följa programmeringsguidelines bättre?

Om de hade funnits i pappersform, hade du följt dem då

Men om du inte vet hur man ska göra, hur gör du då? 
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Handlar det om tillgänglighet att du inte följer guidelines för programmering?

Ibland när ni kommer med förslag på ändringar, vad grundar ni ändringarna på?
(-Går emot Apple, för mycket att programmera, annat)

När märker ni att det finns begränsningar?

Om du skulle vilja ändra ngt i ert sätt att arbeta? 

Tror du det behövs guidlelines öht? 

Följdfråga till 1: Men du följer de ju inte jätte noga..?

Borde ni följt dem?

Något annat?
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