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Abstract 

This paper will cover the subject of the digital drawing tablet, mainly its use within a design process 

of graphic designers and illustrators. A variation of methods such as interviews, surveys and 

observations have been used to identify where in the designing process the tablet is mostly used, and 

what value users place on the tablet in that specific area. The study reveals that the users are affected 

by the absence of the drawing tablet when executions such as organic and freeform shapes are made 

during their design process. This effect reveals itself both through our methods and in the users 

opinion and their own perception of their work. 

 

Nyckelord 
Digital ritplatta, designprocess, grafisk design, illustration, organiska former, geometriska former. 

Definitioner 

Organiska former - former som är mer naturtrogna, mer runda och ovala former som inte är kantiga 

med exempelvis räta linjer, dess motsats är geometriska former 

(http://www.debok.net/konst/2014/08/Vad-ar-organiska-former.html). 

 

 

Figur 1 (http://visualartspdsf.blogspot.se/2012/02/organic-and-geometric-shapes.html)  

 

Ovan i Figur ett illustreras det olika exempel på hur geometriska och organiska former kan se ut för 

att på ett visuellt sätt tydliggöra skillnaderna.  
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1. Inledning 

Denna uppsats studerar den digitala ritplattans användning under grafiska formgivares och 

illustratörers arbetsprocess. Hur arbetar de för att utforma och lösa olika designuppgifter? Hur stor 

vikt har ritplattan i designprocessen? Vad för roll har den i en formgivares arbete och hur introduceras 

den inom detta ämne? Vi har valt att utföra denna studie på grund av ett gemensamt intresse för 

grafisk design och illustration, och vill därför undersöka ritplattans användning och hur den påverkar 

en designprocess.  

 

Den digitala ritplattan är ett verktyg som har används av främst digitala konstnärer men även av 

personer i andra sammanhang. Plattan är gjord av hårdplast och är utrustad med en tryckkänslig yta 

som överför pennans tryck eller musrörelser till en bildskärm. Placeringen av pennan eller musen 

korrelerar till positionen för markören på skärmen (design.tutsplus.com, 2013). 

 

1.1 Syfte 

Efter en noggrann undersökning av tidigare forskning har vi inte kunnat identifiera inom vilket 

moment i designprocessen som den digitala ritplattan används mest. Därav ligger grundsyftet till 

denna studie, att identifiera när den digitala ritplattan behövs som mest av grafiska designers och 

illustratörer.  

 

För att genomföra denna studie har vi undersökt skillnaden mellan en digital ritplatta gentemot penna 

och papper i utförandet av designarbetet. Detta har utförts för att se om skillnader finns i användandet 

men även i upplevelsen hos användarna. I anknytning till detta har vi tagit reda på eventuella 

begränsningar, möjligheter, nackdelar och fördelar med en digital ritplatta, samt hur processen och 

resultatet påverkats av dessa. 

 

1.2 Frågeställning 

När i arbetsprocessen används den digitala ritplattan av grafiska formgivare och illustratörer? Hur ser 

användningen och arbetsprocessen ut bland dessa individer och vad är deras uppfattning? Hur 

förhåller sig användaren till ritplattan, i motsats till penna och papper?  
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1.3 Grundantagande innan studien 

Grundantagandet har varit att den digitala ritplattan underlättar de illustrativa momenten av en 

designprocess för en grafisk designer. Detta kan exempelvis vara under utförandet av en skiss, och 

andra situationer där fria former inte kan skapas med hjälp av en datormus eller styrplatta. Därför tror 

vi att ritplattan är ett centralt verktyg för att uppnå ett specifikt resultat. Vi tror även att 

respondenterna kommer att nämna enkelheten att korrigera misstag med verktyget, då detta är något 

som vi själva upplever. 

  

1.5 Avgränsningar 

Denna studie kommer ej att undersöka den digitala ritplattans tidigare roll och historia, alltså kommer 

vi att avstå från att inkludera en detaljerad förklaring av dess utveckling. Den kommer inte heller att 

göra konkreta jämförelser mellan olika tillverkare på digitala ritplattor, detta då det inte är relevant för 

att besvara frågeställningen. De ritplattor som kommer att ingå i studien är endast de som inte har en 

skärm utan är externa från datorn.  

 

2. Bakgrund 

Bakgrunden till denna studie utgörs av en beskrivning av artefakten samt relaterad forskning. Det som 

studien har inkluderat omfattar illustratörers och grafiska formgivares användning av digitala 

artefakter i arbetsrelaterade sammanhang. Specifikt hur arbetet har digitaliserats av ritplattan och hur 

det påverkat individernas process.  

 

2.1 Tekniska attribut 

En digital ritplatta består av en extern, platt och tryckkänslig yta som användaren ritar på med en 

tillhörande penna för att guida pilen på datorskärmen. Detta möjliggör ett mer naturligt förande av 

pilen på skärmen när en användare ska exempelvis rita, till skillnad från en datormus eller en 

styrplatta (http://en.oxforddictionaries.com).  

 

Sue Chastain (2016) skriver om den digitala ritplattans storlek. Hon menar att detta är en av de första 

faktorerna som användaren bör undersöka innan inköp av artefakten beroende på användningsområde. 
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För hemanvändare och amatörer är de vanligaste storlekarna 4’’ x  5’’ och 6’’ x 8’’. CAD-användare, 

konstnärer och tekniska illustratörer kan önska en större yta, men med större yta kommer större 

kostnad. Hon fortsätter med att skriva att ju större ritplattans yta är desto mer kommer användaren 

behöva röra sina armar. Många föredrar en mindre platta för att minimera armrörelse, dock kan detta 

kännas onaturligt för en konstnär som kanske är van vid stora svepande rörelser 

(http://graphicssoft.about.com/od/aboutgraphics/a/graphicstablets.htm). 

 

Trycknivå är en annan viktig faktor hos den digitala ritplattan som avser känsligheten för trycket på 

ytan av plattan. De flesta ritplattor har antingen 256, 512 eller 1024 trycknivåer. Tryckkänsligheten 

kan styra linjetjocklek, transparens och färg. Ju högre tryckkänslighet desto mer responsiv och 

naturlig kommer den digitala ritplattan att kännas vid dess användning, användaren kommer även att 

ha större kontroll (Chastain 2016).  

 

2.2 Relaterad forskning  

Den digitala ritplattan kan föra med sig olika begränsningar som försvårar arbetet för användarna. 

Brown et.al (2002) skriver om ritplattans begränsningar, ett exempel som tas upp gäller användarens 

krav att dela sitt fokus mellan skärmen och det fysiska ritandet på plattan. Detta skiljer sig från det 

analoga ritandet där användaren tittar på samma papper som det ritats på. Att föra pennan på 

ritplattan, och samtidigt titta på synintrycket som skapas av denna handling gör att fokuset tappas. 

Detta menar Brown et.al (2002) påverkar resultatet negativt och kräver användaren att antingen 

tillbringa mycket tid på att vänja sig vid problemet, eller nöja sig med oönskad kvalité (s.1). Det andra 

problemet författarna nämner är att ritplattan tvingar användare som vanligtvis föredrar att rita från en 

horisontell vinkel att rita vertikalt eftersom ritplattan är kalibrerad till en bildskärm (s.1). Detta väckte 

ett intresse i början av vår studie, just för att se om våra deltagande respondenter skulle nämna några 

av dessa begränsningar.  

 

Begränsningar kan göra att många illustratörer och grafiska formgivare väljer bort den digitala 

ritplattan och istället jobba med analoga medel som papper och penna. Främst för att de kanske känner 

att de kan utföra sitt arbete på ett bättre eller effektivare sätt. Tsandilas et.al (2015) har i sin studie 

intervjuat fyra illustratörer, två kvinnor och två män. Syftet med studien var att se hur illustratörer 

jobbar med analoga medel och med grafiska ritplattor. Författarna har med dessa intervjuer kunnat 

identifiera att illustratörerna har en mängd olika sätt att använda olika verktyg i sina projekt. Det 
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framgår tydligt att det ofta är projektet i fråga som beslutar hur de ska utföra uppgifterna de får. De 

skriver att illustratörerna nästan gör allt arbete analogt, med penna och papper. 

 

De intervjuade illustratörerna i publikationen nämner att de ofta sitter och illustrerar med analoga 

medel och sedan scannar in illustrationen och fortsätter jobba i Adobe Photoshop med att färglägga 

och korrigera. Vissa av de intervjuade illustratörerna nämner att de använder den digitala ritplattan vid 

de slutliga stegen av arbetet för att försköna sina tidigare skisser. Det som författarna har kunnat se 

med dessa intervjuer är att illustratörerna skapar ett eget och personligt sätt att jobba på med olika 

verktyg, både analoga och digitala. De har kunnat se att de flesta illustratörer är intresserade och 

öppna för ny teknik och nya verktyg (Tsandilas et.al (2015). 

 

Sean Hodge (2008) nämner fem olika roller som skissandet har i en designprocess. Det första som 

nämns är att skissandet ska stödja en snabb konceptutveckling där flera olika idéer och förslag ges. 

Här nämner han att det ofta är lättare att skissa med analoga medel som penna och papper för att det 

sparar tid, bland annat för att ta fram en grund för layout och komposition. Hodge (2008) menar att 

dessa steg med analoga medel utgör grunden för hur arbetet formas genom processen. Det tredje 

steget som nämns är något som Hodge (2008) kallar kundkommunikation och godkännande. Till 

skillnad från kundkommunikationen inom interaktionsdesign är kommunikationen mellan kunden och 

den grafiska formgivaren eller illustratören mer intim. Där designerna i detta fall utför ett projekt till 

en specifik kund medan kunden inom interaktionsdesign är mer av en generell figur; en användare 

som ska uppfylla mer generella krav. Med detta sagt blir skissandet en stor del inom kundkontakten, 

där drastiska ändringar kan ske. Den fjärde rollen som skissandet tar i en designprocess är att 

skissandet skapar en logg, en slag dagbok av arbetet som kommunicerar alla de olika val och 

bestämmelser som har gjorts. Med detta menas att det inte finns några fel, utan att varje del i skissen 

förmedlar ett budskap och en kommunikation till personen som skissar. Det sista steget som nämns är 

en slags försköning och raffinering av skisserna. Hodge (2008) nämner att det är vid detta steg som 

designern ofta väljer att överföra arbetet digitalt och jobba med tekniska medel för att förfina 

skisserna.  

 

3. Metod  

De metoder vi har använt för denna studie är djupgående semistrukturerade besöksintervjuer, digitala 

enkätundersökningar och observationer. Dessa metoder har utförts på främst yrkesverksamma 

individer som använder den digitala ritplattan inom det valda området (grafisk design och illustration). 
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För att nå dessa individer tog vi an tillfället att fråga yrkesverksamma grafiska formgivare och 

illustratörer i samband med sökande av praktikplats. 

 

Alla undersökningar har utförts stegvis där de har följts upp av varandra. Vi började med de 

djupgående intervjuerna som syftade till att identifiera ritplattans användning inom designprocessen, 

samt för att få en inblick i respondenternas uppfattning av artefakten. Enkätundersökningen utfördes 

efter intervjuerna och syftade till att se om de svar från intervjuerna stämmer överens med andra 

illustratörer och grafiska formgivare. De svar som valts att lyftas fram med enkätundersökningen är de 

svar från intervjun som identifierat när ritplattan används i en arbetsprocess. På detta sätt har vi kunnat 

nyttja enkätundersökningen i den mån där relevant resultat kunnat extraheras och där enkäterna 

kunnat ta upp ett konkret område. Hade vi börjat med enkätundersökningarna skulle det försvåra 

processen att finna ett konkret område att basera frågorna på eftersom vi inte hade tillräckligt med 

information. 

 

Slutligen utförde vi fyra observationer som ytterligare ska ta fram flera uppfattningar kring ritplattan 

och som till störst vikt ska undersöka hur respondenterna agerar med och utan en ritplatta i en 

designprocess. Denna metod har undersökt hur designprocessen och arbetet skiljer sig mellan digitala 

och analoga medel. Observationen har även varit beroende av svaren från enkätundersökningen. Hade 

det exempelvis visat sig att respondenterna i enkätundersökningen inte använder ritplattan inom 

fri-hand-skissning och ritandet av organiska former, hade observationen inte utförts på samma sätt. 

Detta hade även medfört att vi hade behövt utföra flera undersökningar för att kunna identifiera 

ritplattans användning och uppfattning.  

 

Med andra ord har de tre metoderna varit högst beroende av varandra. Det började med intervjuerna 

som syftade till att identifiera när ritplattan används och vad för uppfattning respondenterna har. Då 

bara fyra personer intervjuats har undersökningen inte varit kvantitativ, vilket betyder att svaren 

endast kommer från fyra personer. Vi har därför valt att utföra en enkätundersökning som kan testa de 

svar vi fått fram bland flera grafiska formgivare och illustratörer. Detta för att se om de stämmer 

överens med personerna som deltagit i intervjun. Svaret på enkätundersökningen har bestämt hur 

studien ska fortsätta. Om resultatet från enkäterna visar sig vara samma som från intervjuerna så 

skulle vi fortsätta med observationer där resterande frågeställning kan besvaras. Inom observationerna 

introduceras analoga medel för att studera hur de skiljer sig från digitala medier samt hur de upplevs 

av grafiska formgivare och illustratörer.  
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3.1 Intervju 
De djupgående semistrukturerade-intervjuerna utfördes på fyra personer som för studien är och förblir 

anonyma, då deras namn inte medför något till studien. Detta för att respondenterna hade önskemål 

om att vi inte skulle presentera namn i uppsatsen. Som Judith Bell och Stephen Waters nämner i sin 

bok Introduktion till Forskningsmetodik (2014) ska man under inga som helst omständigheter kunna 

identifiera respondenterna om anonymitet har begärts (Bell och Waters 2014, s.64). Den bakgrund och 

information som ges och som är viktig för studien är kön, ålder och yrke samt vad för koppling 

respondenterna har till grafisk design eller illustration. 

 

Alla fyra personer som deltog var yrkesverksamma inom grafisk design och illustration, två av dem 

var frilansare och de andra två jobbade som grafiska formgivare för företag. Vi ville fördela könen 

jämt mellan både de frilansande formgivare och de som jobbade för företag, vilket resulterade i två 

kvinnor och och två män från vardera grupp. Att inkludera dessa två grupper med frilansare och 

anställda var något vi gjorde med avsikt främst för att inkludera ett mer bredare spektrum i syftet att 

samla in fler svar för studien. Intervjuerna har spelats in för att kunna analysera resultaten i efterhand, 

samt för att fokusera på att grundligt intervjua respondenterna utan att behöva distraheras av att 

anteckna.  

 

3.1.2 Syfte med intervju 

Vi valde att utföra semistrukturerade intervjuer för studien, detta för att kunna komma med relevanta 

följdfrågor samt för att respondenterna inte ska känna sig begränsade. De djupgående besöks 

intervjuerna syftar till att ge en förståelse av artefaktens användning samt en berättande del av 

individens personliga inställning, åsikt och uppfattning kring ritplattan. Det huvudsakliga syftet med 

intervjuerna har varit att identifiera när ritplattan används i en arbetsprocess. Förhållningssättet för 

denna metod har varit ett fritt tillvägagångssätt för att kunna använda den givna informationen för de 

kommande metoderna. Vi har uppmärksammat eventuella mönster och återkommande svar, för att 

tillsammans med de andra metoderna kunna dra slutsatser. 

 

 

3.2 Enkät 

Enkätens uppbyggnad har baserats på tre  “ja” och “nej”- frågor i syftet till att få en tydlig bekräftelse 

på de svar vi fått från intervjuerna. Enkäterna har utformas i Google Forms och skickades ut till 
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respondenter digitalt för att effektivisera arbetet. Arbetet effektiviseras då enkäterna lätt kunde 

distribueras ut till respondenterna och där informationen har presenterats tydligt på olika sätt. De 

respondenter som valts för denna studie har varit tjugosex personer som är yrkesverksamma inom 

grafisk design och illustration. Vi tog till oss tillfället att fråga yrkesverksamma grafiska formgivare 

och illustratörer i samband med sökande av praktikplats. Det har varit viktigt att de personer som 

deltagit inte har varit med i intervjuundersökningen. Detta val har gjorts för att öka trovärdigheten för 

studien samt för att undvika enformig och ofullständiga resultat.  

 

Med hjälp av denna enkätundersökning har vi kunnat se om svaren stämmer överens med de svar som 

vi fått från intervjuerna. Närmare bestämt om deltagarna i enkäten använder den digitala ritplattan för 

att illustrera och utforma mer fria och organiska former. Det vill säga ej geometriska former som går 

att skapa enkelt med programmet som det arbetas i.  

 

 

3.2.1 Syfte med enkät 

Syftet med den digitala enkäten var att se om ritplattan används inom samma område som för de 

respondenterna i intervjun. Specifikt när i designprocessen den digitala ritplattan används. Vi 

upplevde att en enkätundersökning var nödvändig för studien för att inkludera ett större antal svar från 

respondenter. Vi identifierade i intervjun att ritplattan används när mer organiska och fria former ska 

skapas och ville därmed se om ritplattan används på samma sätt av andra grafiska formgivare och 

illustratörer. Detta för att fortsätta studien i säkrare steg och rätt riktning. Vår planering byggde att om 

svaren från enkäterna visar på att artefakten används inom samma område som för de intervjuade 

respondenterna skulle en observation utföras, där den resterande frågeställningen står i fokus. 

Däremot om svaren från enkäterna visar på att ritplattan inte används inom samma område. Planerat 

vi att återgå till att utföra flera intervjuer på grafiska formgivare och illustratörer för att på nytt 

identifiera ritplattans användning i designprocessen, och på så sätt skapa ett nytt område att fokusera 

enkätundersökningen på.  

 

3.3 Observation 

Observationerna har varit semi- strukturerade eftersom respondenterna tilldelats en uppgift samt som 

vi på plats intervjuade dem för att se vad deras uppfattning var och hur de tog sig igenom uppgiften. 

Observationen gjordes på fyra respondenter, två kvinnor och två män som ej deltog i intervjuerna eller 

enkätundersökningarna. Metoden utfördes under två dagar på ett café där respondenterna fick använda 
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sig av vår utrustning och verktyg, det vill säga ritplatta, dator, penna och papper. Den första dagen 

utfördes observationerna på två respondenter, en kvinna och en man och den andra dagen ytterligare 

en kvinna och en man. 

 

Observationerna byggde på att respondenter fick i uppgift att illustrera ett motiv som i detta fall har 

varit djur, med en ritplatta i Adobe Illustrator och samma motiv med en penna på papper. 

Respondenterna fick femton minuter på sig att utföra den uppgift som gavs. Syftet med att hålla 

tidsramen inom femton minuter var för att alla respondenterna skulle ha lika lång tid på sig att utföra 

uppgiften. Men också för att respondenterna inte skulle känna behovet av att göra en för detaljerad 

teckning (då detta inte var nödvändigt för oss). Efter att respondenterna utfört uppgiften höll vi ett kort 

samtal med dem för att kunna ställa frågor som uppstod under observationerna, detta var även ett 

tillfälle för respondenten att uttrycka sig. Dessa samtal spelades inte in då de enbart tog cirka fem 

minuter att genomföra.  

 

De motiv som valdes grundades på att dessa motiv kan ritas med både geometriska figurer alternativt 

mer organiska eller friare-former. I boken “The Weatherly Guide to Drawing Animals” som är skriven 

av Joe Weatherly (2003) skrev han om “construction” där han syftar på att bygga upp sina motiv, i 

detta fall djur, med just geometriska former. Detta fångade ett intresse då vi ville se om 

respondenterna skulle utnyttja dessa geometriska former med ritandet av plattan eller de former som 

programmet Adobe Illustrator hade att erbjuda. Detta för att observera hur geometriska former kontra 

organiska former användes till olika motiv. Hur nödvändig blir ritplattan i utförandet av denna 

uppgift, och hur går respondenterna till väga för att slutföra den var frågor som iakttogs. I just 

uppbyggandet av motiv valde vi att dela ut olika djur till respondenterna att rita. 

 

 

3.3.1 Syfte med observation 

Denna observation genomfördes för att vi skulle kunna se hur respondenterna utför uppgiften digitalt 

på en ritplatta respektive analogt på papper. Syftet med detta var att observera hur illustrationen 

genomfördes och vad respondenterna tyckte om sina resultat. Vi vill se om det fanns några skillnader 

hos respondenternas utförande och deras uppfattning mellan det analoga och det digitala 

angreppssättet för uppgiften. Genom att utföra en sådan observation har vi kunnat se den roll ritplattan 

har hos dessa grafiska formgivare och illustratörer i deras arbete i designprocessen.  
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3.4 Metodkritik - intervju 

För oss har intervju varit en självklar metod sedan planeringsfasen av denna studie. Dock kan det vara 

en svår metod att genomföra eftersom det kan krävas en viss träning och social kapacitet. Detta för att 

en “ansikte-mot-ansikte”-intervju innebär ett verkligt möte och därför måste den som intervjuar förstå 

sin roll för att leda en funktionell intervju. Tidsfaktorn kan även kritiseras i en semi-strukturerad 

intervju då den kan bli lång och svår att analysera i efterhand. Detta var en företeelse under våra 

intervjumoment då det resulterade i att vissa respondenter genererade mer svar än andra, och därför 

tog längre tid.  

 

3.4.1 Metodkritik - enkät 

Det kan ifrågasättas om personerna som deltog i enkätundersökningen var av rätt målgrupp med tanke 

på att de inte deltog i intervjuerna. Då enkäten som utformades var kvantitativ och bestod av frågor 

som krävde “ja” eller “nej”- svar kunde vi inte få djupare förståelse till respondenternas val. Kanske 

hade det varit ett bättre alternativ att utföra ytterligare en intervju som isåfall skulle grunda sig i den 

första intervjun?  Vi har även ifrågasatt antalet respondenter för enkäten, kan det dras en slutsats kring 

svar från endast tjugosex personer från en viss målgrupp? Bör det kallas för något annat än slutsats i 

så fall?  

 

3.4.2 Metodkritik - observation 

I fallet av denna metod var respondenterna medvetna om att de blev observerade vilket vi tror kunde 

påverka resultatet. Då det finns en risk att respondenterna inte känner sig helt bekväma under 

observationen, vilket kan medföra att de håller tillbaka känslor och uttryck som annars kunde vara 

användbara för studien. Det finns även en risk att observatörerna omedvetet kan börja generera egna 

värderingar och åsikter men även personliga tolkningar. Alla dessa risker var vi medvetna om och 

valde därför att utföra ett kort samtal efter varje observations-moment. Med dessa samtal kunde vi få 

en fördjupad förståelse till respondenten och dess svar, vilket resulterade i att våra egna tolkningar 

kunde jämföras och ställas på prov.  

 

Vi insåg även att det skulle vara bättre om respondenterna fick i uppgift att rita samma djur under 

observationen. Detta för att vi då skulle få en tydligare bild på likheter och skillnader i själva ritningen 

av djuret. Detta var något vi inte tänkte på vid utförandet av observationerna utan kom och tänka på 
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det i efterhand. Anledningen till att vi valde olika djur var för att öka utbudet av former för att på så 

sätt ge en större möjlighet till användande av de geometriska formerna. 

 

5. Resultat  

Som vi nämnde tidigare i uppsatsen gjordes intervjuerna för att identifiera när ritplattan används i en 

arbetsprocess och för att ta reda på vad respondenternas uppfattningar är kring artefaktet.  

 

 

5.1 Resultat av intervju 

De tre första intervjufrågorna var sammanhängande och syftade till att identifiera respondenternas 

förhållande till ritplattan. 

“Hur ofta använder du den digitala ritplattan? Hur kommer det sig?” 

“Varför använder du den digitala ritplattan?” 

“I vilka sammanhang använder du den digitala ritplattan?”  

Alla respondenterna som deltog uppgav att de använder den digitala ritplattan, vissa mer än andra, 

beroende på både vad för slags projekt som utförs och i vilken del av själva processen de befinner sig 

i. Majoriteten svarade att plattan oftast används när organiska former ska uppnås som inte exempelvis 

är geometriska. Alla respondenterna svarade att de använder ritplattan när de vill få fram mer 

illustrativa resultat som exempelvis teckningar och skisser. Respondent 1 (25-årig kvinna, illustratör 

för ett företag) svarade:  

 

“Det största användningsområdet för den digitala ritplattan är när frihand-figurer ska göras, 

exempelvis en våg och mer abstrakta organiska former.”   

 

Hon fortsätter med: 

 

“ Jag personligen använder ritplattan i alla kreativa tillfällen för att det både underlättar mitt arbete 

och för att jag tycker att resultatet blir bättre”.  

 

Den fjärde intervju-frågan löd “I vilken del av designprocessen (vilka moment) använder du den 

digitala ritplattan? Varför?” Alla de intervjuade respondenterna var eniga om att ritplattan gav mer 

frihet i skapandet och att den inte begränsade dem i deras arbete. Inom designprocessen används den 

digitala ritplattan olika för respondenterna, majoriteten uppger att de växlade mellan ritplattan och 
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trackpaden på datorn. Detta uppger dem är främst för att plattan är till för vissa moment som 

exempelvis att skissa fram, teckna och skapa mer illustrativa resultat och att resten som exempelvis 

layout, typografi, redigering av färg och former görs med styrplattan på datorn. Respondent 2 (26-årig 

man, grafisk formgivare för ett företag) svarade: 

 

“Jag använder ritplattan under hela designprocessen även när jag inte designar”.  

 

Han menar att han känner sig bekväm i att använda ritplattan inom flera olika moment och att det är 

ett mer ergonomiskt val. Han säger även: 

 

“Med ritplattan kan man lättare utföra olika stilar och utforska andra”.  

 

Intervjufråga fem löd “ Vad är din uppfattning kring den digitala ritplattan?”. De begränsningar som 

nämns kom från respondent 3 (24-årig man, frilansande grafisk formgivare). Han nämner att han trots 

sin positiva inställning till ritplattan har svårigheter att jobba med den. Främst för att han inte är 

bekväm med att rita på en ritplatta utan mer bekväm att rita på papper med en penna, han säger: 

 

 “ Jag brukar ofta teckna och skissar ideer med en vanlig penna på papper och sedan försöker jag 

göra samma sak på ritplattan”. 

 

Orsaken till obekvämheten var att det för honom känns onaturligt att rita på det sättet. Enligt honom 

beror detta på att han inte har någon erfarenhet med ritplattan, och att det krävs övning för att kunna 

använda artefaktet obehindrat i designprocessen. Han säger: 

 

“Man måste öva upp sig för att kunna uppnå en viss förmåga att rita på en ritplatta”.  

 

Trots detta anser han fortfarande att ritplattan som verktyg underlättar det digitala arbetet och att det 

är anledningen till att han gärna vill behärska verktyget.  

 

Intervjufråga sex löd: “Använder du alla funktioner på den digitala ritplattan?” Vid frågan om 

respondenterna använder alla funktioner ritplattan erbjuder, svarade alla att de inte gör det. Det som 

exkluderas eller som respondenterna själva nämner “glöms bort” eller “inte behövs” är ritplattans 

olika knappar på sidorna av ritytan och på pennan. De nämner att de ofta vid användandet av 
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verktyget av misstag trycker på knappar som sitter på pennan. Detta begränsar dem i arbetet då det är 

ett störningsmoment.  

 

Den sjunde intervju-frågan löd “Kan du nämna några av de bästa och de sämsta erfarenheterna du 

har haft med den digitala ritplattan?”. Respondent 2 nämner att ritplattans negativa erfarenheter har 

varit dess inbyggda touch funktion. Andra respondenter nämner även att knapparna på pennan är lätta 

att komma åt av misstag, då detta stör designprocessen. De positiva erfarenheterna är att ritplattan kan 

väljas utifrån behov, till exempel storleken för dess mobilitet. Andra positiva erfarenheter som 

respondenterna gemensamt nämnt är att knapparna kan programmeras efter behov. Respondent 4 

nämner att tryckkänsligheten hos ritplattan är bra, hon tycker att detta hjälper henne skissa på olika 

sätt med breda och tunna linjer.  

 

Fråga åtta löd “Om den digitala ritplattan inte hade några begränsningar, hur skulle designprocessen 

och eventuellt resultatet se ut?”. Här fokuserade respondenterna sina svar mer på utformningen av 

ritplattan (som exempelvis funktioner), snarare än på designprocessen och resultatet. I stora drag hade 

respondenterna en positiv uppfattning till den digitala ritplattan. De mer negativa och kritiserande 

åsikterna kring arftefaktet handlade mest om att ritplattan ofta är dyr och otymplig. Dessa 

kommentarer kom främst från de frilansande formgivare och illustratörerna. Respondent 4 ( 28-årig 

kvinna, frilansande illustratör) säger:  

 

“Jag gillar ritplattor som har en stor rityta men det blir ofta  jobbigt att bära runt ritplattan när jag 

exempelvis vill jobba på ett café. På grund av detta har jag köpt en mindre ritplatta som jag kan bära 

runt, fast ritytan är väldigt liten vilket jag inte gillar”.  

 

Respondenterna uppgav vid dessa frågor om artefaktens negativa aspekter och några potentiella 

lösningar på hur de skulle förbättra plattan. De nämner att den kanske kan på något sätt fällas ihop för 

mobilitet, att den är mer verklighetstrogen i sin användning, att företaget som respondenterna jobbar 

åt kan köpa in dem. Men även att den digitala pennan kan bli mer verklighetstrogen, kanske även ha 

en utbytbar udd som faktiskt ser ut som en riktig pensel eller blyertspenna.  

 

Fråga nio löd “Hur skulle din designprocess se ut om den digitala ritplattan exkluderades?” 

Respondenterna var eniga om att mycket mer tid skulle behövas inom designprocessen.Men även att 

de själva inte skulle vara lika nöjda med det resultat de utfört. Respondent 4 svarade: 
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“Mycket mer tid sparas med en ritplatta och det är lättare att få fram det önskade resultatet”.   

 

5.2 Resultat av enkät  

Enkäten genererade svar från totalt 26 respondenter. Den första frågan från enkätundersökningen som 

löd “Använder du den digitala ritplattan när du ska rita organiska former i din designprocess?” 

visade på att 76,9% använder den digitala ritplattan när de ska illustrera och utforma fria och 

organiska former i sin designprocess. De resterande 23,1% sa att de inte använder den vid detta skede. 

Vid den andra frågan som löd “Använder du den digitala ritplattan när du ska färdigställa ditt 

visuella arbete?” svarade respondenterna lika med 50% på ja och nej. Den tredje och sista frågan som 

löd “Använder du en ritplatta för att rita geometriska former?“ visade resultaten att 65,4% svarade 

nej och 34,6% svarade ja. Med detta resultat har vi kunnat se ett tydligt mönster i att grafiska 

formgivare och illustratörer använder den digitala ritplattan när fria, organiska former ska utföras. 

 

5.3 Resultat av observation - Digital ritplatta 

Respondent 1 (28-årig man, illustratör) fick i uppgift att rita ett lejon och blev ombedd att skapa det på 

max femton minuter. Detta för att respondenten kan få en uppfattning på hur detaljerad illustrationen 

får vara så att utförandet inte tar för lång tid. Respondenten började med att göra en enkel skiss för att 

avgöra lejonets proportioner, då han ritade enklare former för vart ben, kropp och huvud skulle vara. 

Därefter låste han detta lagret i programmet och skapade ett nytt lager. I det nya lagret tog 

respondenten en annan färg och började illustrera olika detaljer och linjer ovanför skissen som han 

tidigare gjort. I detta nya lager jobbade respondenten med figuren och började färdigställde skissen. 

Under skapandet använde sig respondenten mycket av snabbkommandot “ctrl + z” för att backa och 

ångra sina misstag. Efter tolv minuter dolde han det nedre lagret som bestod av den snabba skissen för 

att enbart visa den färdiga illustrationen. Respondenten uppgav efter uppgiften att han oftast jobbar på 

detta sätt, där flera lager utnyttjas med olika skisser för att avgöra proportioner och placering. 

Respondenten uppger även att han ofta brukar ta god tid på sig med sina illustrationer och att femton 

minuter inte var tillräckligt med tid.  

 

Respondent 2 (26- årig kvinna, grafisk formgivare) fick i uppgift att på femton minuter rita en kanin 

med en slips. Hon började direkt att rita ordentligt utan att skissa olika former som kaninen skulle 

resultera i. Respondentens anledning till detta var på grund av tidsrymden men också för att hennes 

utformning av kaninen med slips inte krävde den precisionen. Respondenten upplevde inte några 
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hinder med att utföra uppgiften utan tyckte att det var roligt med tanke på att det inte var ett vanligt 

motiv för henne att rita. Det tog cirka tre minuter för respondenten att göra klart sin uppgift. 

Respondent 2 förklarade efteråt att den digitala ritplattan enligt henne underlättar designarbetet, mest 

att den möjliggör redigering av illustrationen. Men också att den öppnar upp för att utforska nya stilar 

på ett enklare och ett mindre obehindrat sätt i jämförelse med analoga eller andra metoder såsom 

styrplatta och mus.  

 

Respondent 3 (22-årig kvinna, frilansande illustratör) fick i uppgift att illustrera en fågel och som vid 

de tidigare observationerna fick hon femton minuter på sig. Hon började med att lägga till en blå 

bakgrund utan att använda sig utav den digitala ritplattan. Bakgrunden gjorde hon genom att skapa en 

rektangel med Adobe Illustrators verktyg. Efter att hon lagt till bakgrunden och låst det i ett lager 

började hon rita fågeln med den digitala ritplattan. Respondenten började med att direkt skissa ner en 

snabb skiss vart allting skulle vara och använde sig av olika former för att placera ut fågelns huvud, 

kropp, ögon och vingar. Hon utförde skissen på kort tid och drog många linjer för att skapa den. Efter 

att hon skissade färdigt allt som illustrationen skulle innehålla, började hon ta bort streck för att 

framhäva de linjer som ger en tydligare bild. Respondenten fortsatte med att ta bort vissa sträck samt 

som hon la till sträck och redigerade befintliga. Under denna process använde hon både ritplattan och 

datorns styrplatta. Efter cirka elva minuter uppger hon att hon är färdig. Hon talar om efter uppgiften 

att hon ständigt jobbar på detta sätt, att ta bort, lägga till och redigera linjer för att skapa en bild. 

Respondenten medger att hon ofta ritar med penna och papper sedan skannar in illustrationen och 

fortsätter redigera och skapa med digitala medel.  

 

Respondent 4 (24-årig man, frilansande grafisk formgivare) fick i uppgift att illustrera en fjäril. Till att 

börja med medgav han att han sällan illustrerar sådana bilder utan jobbar mer med typografi, layout 

och färger när han designar. När han börjar med sin illustration så använder han den digitala ritplattan 

för att rita en väldigt enkel bild av en fjäril. Sedan tog han bort den och gjorde en ny. I utförandet av 

den andra fjärilen använde respondenten sig ofta av kortkommandot “ctrl + z” för att backa och göra 

om. Efter cirka fem minuter började han känna sig färdig med tecknandet av fjärilen. Därefter 

använde han sig mer utav Adobe Illustrators verktyg för att färdigställa sin bild där han använde sig av 

bland annat “live paint bucket-tool” för att färglägga. Efter cirka sju minuter uppgav han att han var 

färdig. Vid intervjun efter observationen sa respondenten att han tyckte att uppgiften var svår och inte 

riktigt rättvis då han själv som grafisk designer inte illustrerar mycket.  
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5.4. Resultat av observation - Penna och papper 

För denna del av observationen fick respondenterna rita samma motiv fast med penna och papper. 

Respondent 1 ritade ett lejon som inte alls liknade det han gjort när han använde den digitala 

ritplattan. Han började direkt rita lejonet utan att skissa för att avgöra proportioner och placering som 

han gjorde med ritplattan. Han uppgav att  han gjorde så för att han med pennan och pappret inte 

kunde redigera lika mycket, vilket gjorde att han fortsatte rita utan att tänka på sina fel. Detta var även 

anledningen till varför han gjorde ett annat lejon med pennan och pappret. Han uppgav att han var mer 

bekväm och bekant med att rita just detta lejon med penna och papper. Det gick fortare för honom att 

slutföra uppgiften i jämförelse med ritplattan. Här ångrar respondenten inte något till skillnad från 

utförandet med den digitala ritandet där han ofta backade och gjorde om.  

 

Respondent 2 upplevde att hon inte kunde ångra sig lika lätt med penna och papper som med 

ritplattan, utan får jobba sig igenom de misstagen hon gör. Detta uppger hon resulterade i en känsla av 

flöde i ritandet, men även en viss frustration då hon inte kunde redigera misstagen lika lätt. Till 

skillnad från respondent 1 ritade respondent 2 samma illustration av kaninen som hon gjort med den 

digitala ritplattan.  

 

Respondent 3 illustrerade fågeln utan några större problem på cirka fyra minuter. Hon nämnde dock 

att illustration med en ritplatta gav mer frihet och möjlighet än när hon tecknade på papper. Hon 

förklarade att hennes digitala, illustrerade arbete lätt kan redigeras och ändras. 

  

Respondent 4 uppgav att uppgiften på papper och penna var lättare att utföra eftersom han inte var van 

vid en ritplatta. Däremot nämner respondenten att han hade större möjligheter att redigera och 

förbättra sin illustration med ritplattan. Han fortsatte med att förklara hur han vid användandet av 

ritplattan kunde börja om fler gånger.  

 

6. Analys och Diskussion  

Dessa tre undersökningsmetoder har under studien varit beroende av varandra. Där 

enkätundersökningen har varit beroende av intervjun och observationen av både intervjun och 

enkätundersökningen. Observationerna har stått till grund för studiens frågeställning, som sätter fokus 

på att testa de svar från intervjuerna och hur användare uppfattar ritplattan till skillnad från analoga 

verktyg som penna och papper.  
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På samma sätt som dessa undersökningsmetoder är beroende av varandra i dess utförande så har dess 

resultat en stark koppling till varandra. Gemensamt har de visat att ritplattan används vid utförande av 

organiska former. Intervjuerna och observationerna lyfter gemensamt upp liknande uppfattningar som 

respondenterna har kring ritplattan, både positiva och negativa aspekter. Observationerna agerar även 

som en bevisföring för det de intervjuade respondenterna yttrade sig om, det vill säga att ritplattan 

exempelvis är ett bra verktyg som underlättar designarbetet. Detta är något som vi har kunnat se och 

fått bekräftat av de observerade respondenterna.  

 

Det som fångade vårt intresse från enkätundersökningens resultat var den andra frågan (“Använder du 

den digitala ritplattan när du ska färdigställa ditt visuella arbete?”)  som resulterade i 50% lika på 

“ja” och “nej”. Vid denna fråga ville vi ta reda på om ritplattan används vid färdigställandet av 

arbetet, främst för att kunna se om ritplattan används vid slutet av en designprocess. Detta eftersom vi 

under intervjun fick information om att ritplattan används vid de första stegen vid designprocessen, 

där skissandet, placering av olika element och former står i fokus. Vi fick inte mycket information om 

att den digitala ritplattan användes under slutet på en designprocess, och på grund av detta ville vi ta 

reda på om detta görs. Då resultatet visade lika med 50% bidrog frågan inte med något relevant svar. 

Däremot kunde vi vid observationerna se att ritplattan användes vid slutet på den uppgift 

respondenterna fick samt tillfällen då den inte gjorde det. Med andra ord känner vi att denna fråga inte 

har varit så användbar till studien som vi trott att den skulle ha varit. Nu i efterhand inser vi att denna 

fråga skulle ha kunnat omformuleras eller bättre ersättas med en annan fråga. Däremot är det ett 

intressant resultat som kan studeras vidare med exempelvis intervjuer och observationer. 

 

6.1 Erfarenheter och begränsningar  
Intervjuerna som genomfördes visade att respondenterna hade liknande åsikter kring vilket området de 

använde den digitala ritplattan i. De medgav att fria och organiska former som ej är geometriska är 

svårare att utföra digitalt utan tillgängligheten av en ritplatta. Det som skiljde de intervjuade 

respondenterna åt var deras personliga uppfattning kring plattan som ett verktyg inom deras 

designprocess. Tre av de fyra respondenterna hade till stor del positiv inställning till verktyget och 

uppger att ritplattan var ett behov trots dess olika brister. Vi kunde förstå vikten som ritplattan har i 

yrkeslivet för respondenterna med tanke på att alla använde den dagligen för att genomföra och 

slutföra sina uppgifter.  
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Vi såg att respondenternas olika uppfattningar kring ritplattan berodde på varierad erfarenhet. Både på 

hur länge de jobbat med den samt vad för upplevelser de har haft. De som har jobbat med plattan 

under en längre tid uppgav att de har en positiv inställning till den som en artefakt samt en negativ 

inställning till olika bristande funktioner. Dessa funktioner handlade om att plattan saknade en mer 

verklighetstrogen användning. De respondenter som hade jobbat med ritplattan en kortare tid uppgav 

att de hade en mer negativ syn på ritplattan som verktyg. Detta berodde på att de inte var lika 

rutinerade i deras användning som de andra mer erfarna respondenterna. Däremot kan denna 

uppfattning även bero på individernas yrken och de uppgifter de hanterar. Är det mer illustrativa 

uppgifter kan ritplattan komma att behövas medan arbete kring färg, layout och typsnitt så är ritplattan 

kanske inte lika nödvändig. 

 

Vi har vid tidigare forskning kunnat se olika begränsningar en användare upplever med den digitala 

ritplattan. Det som tidigare togs upp från Brown et.al (2002) om att det tillkommer olika limitationer 

för användare hos artefakten kan ifrågasättas, då denna tidigare forskning är från 2002 och kan för 

denna studie verka utdaterad. Däremot så har det visat sig att liknande limitationer förekommit hos de 

individer som deltagit i vår undersökning, vilket medför att denna tidigare studie har en relevans för 

vår undersökning. En av de tydligaste begränsningarna är användarens nödvändighet att dela sitt fokus 

mellan bildskärmen och plattan, då det inte förekommit ett naturligt samspel mellan pennan, plattan 

och skärmen som det förekommer med analoga medel. Denna begränsning medför att användaren inte 

kan fokusera lika lätt som med analoga medel vilket påverkar designprocessen negativt. Detta har 

varit tydligt i intervjuerna då en respondent beskriver sin obekväma användning av ritplattan samt i 

respondenternas konstanta redigerande i observationerna, där kortkommandot “ctrl + z” ofta brukades.  

 

6.2 Olika faktorer påverkar användning  
Det vi även kunde se under observationerna var att varje respondent tog sig an och löste uppgiften på 

olika sätt med den digitala ritplattan. Vissa började med att illustrera motivet direkt utan att skissa, 

medan andra skissade för att placera ut olika element och för att avgöra proportioner. Några 

respondenter jobbade mycket med olika lager, medan andra jobbade med ett lager men redigerade 

väldigt mycket. Dessa olika sätt att jobba på med ritplattan visar att varje individ finner sitt egna sätt 

att jobba med den digitala ritplattan, och att det inte finns ett sätt utan flera. Detta öppnar upp en fråga 

som fortsatta studier kan utföras på, att designa en artefakt för olika individer och inte en generell 

“användare”. Dessa olika sätt att jobba på grundar sig i olika behov, detta visar sig även stämma 
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överens med Jeffrey Bardzell och Shaowen Bardzells (2013) artikel. Specifikt i hur en artefakt inte 

ska designas utifrån en generell “användare”, utan utformas för individer med olika behov.  

 

Under observationerna har vi kunnat  se en liknelse till intervjuerna som Tsandilas et.al (2015) gjorde. 

Författarna har kunnat se att illustratörerna de intervjuade hade olika sätt att jobba på. Likt detta har vi 

i vår studie tolkat arbetssätt som ett personligt val, där respondenterna väljer ett arbetssätt som passar 

dem.  

 

Att människor väljer unika och olika sätt att jobba på kan vara en reflektion av deras personlighet.  

Vissa lär sig bättre med visuella medel medan andra genom auditiva medel eller genom att involvera 

rörelse. Att våra respondenter har valt olika sätta att använda ritplattan och att utföra uppgiften är en 

tydlig reflektion på att detta baseras på personlighet. Specifikt de delar av personligheten som 

kommunicerar kunskapsinhämtning och utförande. Däremot kan det även vara så att respondenternas 

olikheter kan ha en inverkan på deras utförande där kultur och omgivning kan vara en möjlig faktor 

till detta.  

 

Vi hade förberett oss på att respondenterna eventuellt skulle använda sig av färdiga former i Adobe 

Illustrator. Detta skedde dock inte då respondenterna ritade dessa former för hand med ritplattan. 

Detta berodde på att de var ute efter ett visst estetiskt resultat. Det fanns en önskan att formerna skulle 

ha mjukare linjer istället för hårda, raka linjer, som kan förknippas med ett stelare intryck. Med detta 

kunde vi se att att de tog sig an uppgifterna på olika sätt. Detta uppmärksammades både i 

observationen och förklarades under den korta intervjun efteråt. Detta har även kunnat ses i Tsandilas 

et.al (2015) intervjuer där respondernterna anpassade användandet av ritplattan utifrån vad för uppgift 

och projekt de jobbar med.  

 

Resultaten av våra undersökningar kan bero på många faktorer, dels användarens vana vid artefakten 

samt dess personliga användning av den inom designprocessen. Det kan även bero på motivet som 

utförs där ritplattan kan behövas mer eller mindre. Marcelle Lapow Toor (1998) skriver att grafiska 

formgivare och illustratörer ofta tvingas följa olika trender som kräver olika stilar för att de ska ha ett 

modernt uttryck och vara aktuell för sin tid och bransch. Den bästa designen är den som sticker ut från 

mängden, att blanda ett eget visuellt uttryck med trender är ett sätt att fånga intresse hos åskådare. 

Trender kan sätta grund för hur formgivare får utföra olika stilar, och kan påverka angreppssätt i ett 

arbete. Detta är en faktor som kan avgöra om ritplattan används eller inte. Denna faktor kan även 
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appliceras på de intervjuade respondenternas uppfattning av ritplattan då dem exempelvis kan ha följt 

några trender som har styrt valet av verktyg i designarbetet.  

 

6.3 Respondenternas uppfattningar kring tekniska attribut  
En återkommande företeelse i utförandet av uppgiften men den digitala ritplattan var att nästan alla 

använde sig av olika kortkommandon på datorns tangentbord. Kortkommandot “ctrl + z” var ett som 

alla respondenter använde sig av. Detta var något som tydligt inkluderades och blev en del av 

interaktionen med ritplattan. Dessa kortkommandon är något som enligt dem underlättar arbetet då 

dem snabbt kan ångra sig utan att störa arbetsflödet. Peres, S. C et.al (2004) menar i sin studie att 

användandet av kortkommandon påverkas av den miljön en datoranvändare befinner sig i. De har sett 

att en person som befinner sig i en omgivning där kortkommandon används, lätt kan påverkas till 

användning av dem. Detta kan vara fallet för vissa respondenter eftersom de vistas i miljöer där 

digitalt arbete pågår.  

 

Majoriteten av individerna som deltog i intervjun uppgav att de inte använder olika knappar på 

ritplattan för att de enligt dem “glöms bort” eller “inte behövs”. Individerna kom även att kritisera 

ritplattan genom att ge förslag på vad som kan förbättras. Till den största delen kritiserade de 

ritplattans funktionalitet. De förbättringar individerna talade om handlade mest om att ritplattan ska 

vara mer verklighetstrogen i sin användning. Att den exempelvis ska kunna ha olika utbytbara uddar 

som exempelvis en pensel. Dem nämner inget om knapparna på ritplattans sidor, däremot nämner dem 

att knapparna på ritplattans penna är ofta är ett störningsmoment i arbetet då de ofta råkar trycka på 

dem när pennan används. De nämner inget om pennans raderingsfunktion som sitter längst upp på 

pennan antagligen för att det verkar funka bra eller för att deras egna ritplatta saknar denna funktion. 

Ingen av de observerade respondenterna använder pennans raderingsfunktion, de uppger att det inte 

behövdes under detta moment då det ersattes med datorns kortkommando “ctrl + z” för att ångra.  

 

Det Chastain (2016) tar upp angående ritplattans storlek har visat sig vara en påverkande faktor för de 

frilansande grafiska formgivarna och illustratörerna. Främst för att de ofta arbetar på olika platser, 

oftast caféer, och känner att ritplattan inte är så mobil som de hade önskat att den var. De nämner att 

de vill kunna ha en ritplatta som har en någorlunda stor rityta som dem kan jobba på men att den då 

ofta är stor och otymplig att bära runt. Vissa av de frilansande respondenterna nämner att de 

avsiktligen valt en mindre ritplatta just för denna anledning.  
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6.4 Kommunikation i analogt skissande  

Respondenternas illustrationer under observationen skiljde sig åt då några enbart presenterade en skiss 

utan färger eller skarpa slutna former, till andra som var mer färgglada och färdigställda. Detta resultat 

är självfallet något som vi inte bedömde då det inte är relevant för studien. Det som vi fann intressant 

och högst relevant var respondenternas egna åsikter kring deras resultat, speciellt vilket resultat de var 

nöjda med mest. Det som utförts med ritplattan eller det med pappret och pennan? Till vår förvåning 

uppgav majoriteten att de mest var nöjda med resultatet de gjort analogt. Trots att de föredrog 

illustrationerna gjorda på papper gav de samtidigt en positiv uppfattning om ritplattan. Att den bland 

annat är enklare att jobba med då redigeringen av illustrationen är mycket bättre. Här kan fler faktorer 

spela in där en av dem är att respondenterna fick utföra uppgifterna under en viss tid, vilket kan ha 

orsakat att de upplevde sig själva prestera sämre. En av respondenterna nämnde även att femton 

minuter var för lite tid för att göra en ordentlig illustration. 

 

En förväntning som uppfylldes från vår sida var att respondenternas illustrationer på pappret skulle 

vara mer skissartade och bestå av flera streck istället för ett enkelt streck. Detta gjordes enligt 

respondenterna för att korrigera de olika misstag som de gjort med proportionerna på formerna. Detta 

gav ritningen ett hårdare uttryck till skillnad från de digitala ritningarna som bestod av enkla linjer 

som gav ett mjukare uttryck, antagligen på grund av möjligheten till att lätt kunna ångra.  

 

Som nämnt ovan innehöll skisserna på pappret betydligt fler linjer främst för att korrigera 

proportioner enligt respondenterna. Detta visar att linjerna som gjordes hjälpte respondenterna att 

avgöra var nästa streck skulle placeras för att då korrigera proportionerna. Detta är det Sean Hodge 

(2008) nämner, specifikt i det fjärde steget av skissandet, att varje linje är en kommunikation. Det 

finns inga streck som är felaktiga, för att det är dem linjerna som styr och beslutar vart de andra ska 

placeras. Detta kan vara en av anledningarna till varför respondenterna var mer nöjda med sina skisser 

på papperet. Skisserna på pappret kanske förmedlar en tydligare helhetsbild för respondenterna. Där 

de tydligare har kunnat se den bild de har i huvudet jämfört med den skiss de skapat i datorn med 

ritplattan, där stödlinjerna har tagits bort.  

 

Våra respondenter kan ha jobbat efter en skissprocess. Hodge (2008) beskriver i sina två första steg i 

skissandet att de analoga medlen i skissandet står till grund för hur resultatet formas och utvecklas i de 

nästa stegen. Våra respondenter ingick inte en sådan process lik den Hodge beskriver utan fick enbart 

utforma en enstaka skiss under en begränsad tid. Detta kan betyda att respondenterna omedvetet 
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genomförde en skiss som representerar ett första utkast. Flera av våra respondenter nämner även att de 

skissar på papper och penna innan de börjar digitalt. Denna skissprocess som Hodge beskriver har 

kunnat ses i Tsandilas et.al (2015) intervjuer där deras respondenter börjar med skissande för hand 

som sedan övergår till digitala medel för att försköna och utveckla sina illustrationer. Våra 

respondenter kanske har gjort samma sak eftersom de är vana att jobba på detta sätt och har i våra 

observationer gjort detta omedvetet.  

 

 

 8. Slutsatser 
Med resultat från våra metoder har vi kunnat konstatera att det är en vanlig företeelse bland grafiska 

formgivare och illustratörer (som deltagit i denna studie), att den digitala ritplattan används för att 

uppnå mer organiska former och figurer. Detta för att de program som används med den digitala 

ritplattan som exempelvis Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,  Coral Essentials med mera, inte kan 

erbjuda dessa organiska figurer på samma sätt som de kan erbjuda geometrisk figurer. Vi kan även 

konstatera att det finns de som gärna använder sig av papper och penna i sin designprocess och sedan 

överför illustrationen genom scanning för att fortsätta arbetet digitalt med en ritplatta.  

 

Det intressanta var att vi kunde komma fram till att det finns brister hos den digitala ritplattan som 

begränsar grafiska formgivare och illustratörer. Dessa brister handlade mest om att ritplattan inte var 

tillräckligt verklighetstrogen vilket gjorde att användaren inte kunde uppnå samma känsla som när det 

illustreras på papper med en penna. Det förekom även andra mindre brister som exempelvis att 

knappen på pennan kom i vägen. Detta tyder på att den digitala ritplattan ändå värdesätts relativt högt 

för dessa yrkesverksamma personer, trots dess limitationer. Vilket innebär att artefakten har en så pass 

viktig roll i branschen för grafiska formgivare och illustratörer att dess brister väljs att bortses. 

 

Denna studie lyfter fram hur dessa individer som deltagit i studien använder, uppfattar och hur de 

inkluderar den digitala ritplattan i deras designprocess. Detta innebär att en generell slutsats inte kan 

dras som inkluderar alla grafiska formgivare och illustratörer som jobbar med en ritplatta. Som vi har 

sett inom denna studie ligger fokuset på de mer organiska formerna när det gäller ritplattan.  
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8.1 Förslag på fortsatt forskning 

Vi har kunnat se med våra undersökningar att vissa individer använder ritplattan inom andra områden 

som inte faller in inom de organiska formerna. Detta beror på flera faktorer, det kan exempelvis vara 

så att illustratören eller designern vill uppnå ett visst resultat som kräver ett annat arbetssätt. Det som 

vi kan föreslå för fortsatta studier kring detta ämne är att utföra ytterligare intervjuer som syftar till att 

identifiera ritplattans användningsområde. Genom att göra detta och ha denna studie i åtanke kan 

ytterligare slutsatser dras. Är det samma användningsområde som för de inom denna studie eller är det 

ytterligare användningsområden som dyker upp? Vilka är dessa i sådana fall? Hur viktiga är dem för 

användarna?  

 

Under vår studie har vi kunnat se att varje respondent använde den digitala ritplattan på sitt sätt. Detta 

har för oss öppnat upp tankar kring ritplattans uppbyggnad och vad för användning den uppmanar och 

vilka behov den inte uppfyller. Istället för att formge för en generell “användare” och dra slutsatsen att 

alla användare är likadana skulle man kunna fråga sig hur skulle det se ut om ritplattan designas för 

individen. Här föreslår vi att vidare forskning kan undersöka huruvida den digitala ritplattan är 

designad för personer med olika behov som inte faller in i den generella “användaren”.  
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10. Bilagor 

1. Intervju 

1.1 Respondenter 

 

1. Kvinna 25 år illustratör för ett företag. 

2. Man 26 år grafisk formgivare för ett företag. 

3. Man 24 år frilansande grafisk formgivare.  

4. Kvinna 28 år frilansande illustratör. 

 

1.2 Intervjufrågor 

 

1. Hur ofta använde du den digitala ritplattan? → Hur kommer det sig? 

2. Varför använder du den digitala ritplattan? 

3. I vilka sammanhang använder du den digitala ritplattan? 

4. I vilken del av designprocessen (vilket moment) använder du den digitala ritplattan? → 

Varför, (Försöka få respondenten att specificera sig tydligt!). 

5. Vad är din uppfattning kring den digitala ritplattan? (begränsningar, möjligheter)  

6. Använder du alla funktioner på den digitala ritplattan? 

7. Kan du nämna några av de bästa och sämsta erfarenheterna du haft med den digitala 

ritplattan? 

8. Om den digitala ritplattan inte hade några begränsningar hur skulle designprocessen och 

eventuellt resultatet se ut? 

9. Hur skulle din designprocess se utom den digitala ritplattan exkluderades?  
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2. Enkät 

 

Totalt 26 svar  

 

2.1 Enkätfrågor 

 

● Använder du den digitala ritplattan när du ska rita organiska former i din designprocess? 

● Använder du den digitala ritplattan när du ska färdigställa ditt visuella arbete? 

● Använder du en ritplatta för att rita geometriska former?  
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3. Observation 

 

Upplägg Respondent  Occupation  Illustrativ 

Uppgift  

Tid 

Dag 1 1 

Man 28 år 

Illustratör för ett 

företag 

Ett Lejon 15 min 

Dag 1 2 

Kvinna 26 år 

Grafisk Formgivare 

för ett företag  

Kanin med slips 15 min 

Dag 2 3 

Kvinna 22 år 

Frilansande 

Illustratör 

En Fågel 15 min 

Dag 2 4 

Man 24 år  

Frilansande Grafisk 

Formgivare 

En Fjäril 15 min 
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4. Figur 1 

 

Geometriska och organiska former 

 

 

 

Figur 1 (http://visualartspdsf.blogspot.se/2012/02/organic-and-geometric-shapes.html).  
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