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Sammanfattning 

Denna rapport kommer att behandla processen i skapandet av RADA som är en applikation där 

användare kan dela idéer. RADA är ett uppdrag av Acne Digital som jag har tillägnat 3 månaders 

praktik. Målet med RADA är att medarbetarna som jobbar på Acne Digital ska på en snabbt och 

interaktivt sätt kunna dela idéer och bilder. Rapporten beskriver hur arbetet gick till från koncept, 

design och utveckling till en färdig slutprodukt. Jag kommer att undersöka skillnaderna mellan 

olika tillvägagångssätt när det gäller utveckling och design för webbaserade applikationer och så 

kallade native applikationer, som släpps på App Store eller Google play. Jag kommer även att ta 

upp och undersöka vilka metodval som är bäst lämpade för olika utvecklingssituationer när det 

gäller utvecklingspaketet Phonegap och dess för och -nackdelar.  

 

Nyckelord 

Applikation, app, Phonegap, Responsive, Android, Iphone, interaktionsdesign, mobil webbsida, 

responsive design, apputveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Abstract 

This report will examine and explain the process of creation of RADA, which is an application 

where users can share ideas. RADA is a mission from Acne Digital where I have dedicated a three 

month long internship. The goal of RADA is to simplify, for the employees who work at Acne 

Digital, the way they share ideas and images in an interactive way. The report describes how the 

work was done from concept, design and development to a finished product. I will examine the 

differences between the different approaches in the development and design of web-based 

applications and so-called native applications. I will also pick up and examine the methodological 

choices that are best suited for different development situations in the development package 

Phonegap and its pros and cons. 

Keywords 

Smartphone application, mobile application, application, app, Phonegap, Responsive design, 

Android, Iphone, interaction design, mobile website 
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Begreppsdefinition 

 

RADA 

RADA är namnet på applikationen som rapporten handlar om. RADA står för Research & 

Development Application.  

Native Applikation 

En native applikation är en applikation som är utvecklad i det programmeringsspråk som 

operativsystemet bygger på. En native applikation måste anpassas till olika plattformar i det 

programmeringsspråk som operativsystemet använder. Exempelvis programmeringsspråket 

Objective C för IOS applikationer och Java för Android applikationer.  

Phonegap 

Phonegap är ett ramverk för mobil applikationsutveckling. Den tillåter utvecklaren att bygga 

applikationer för mobila enheter med hjälp av JavaScript, HTML5 och CSS3 istället för enhets-

specifika språk som exempelvis Java och Objective C. Phonegap tillåter även utvecklaren att 

kompilera applikationen till flera plattformar.  

iOS 

iOS är operativsystemet i Apples mobila enheter.  

Android 

Android är operativsystemet som finns i bl. a. Samsungs, HTC och Googles mobila enheter.  

Responsive Design 

Responsive design är en term för att designa och utveckla hemsidor så att de anpassar sig till olika 

skärmupplösningar. Hemsidorna ska oftast anpassa sig på mobila enheter som smartphones och 

tablets till datorer.  

Mobilapplikation 

En mobilapplikation är ett tillämplingsprogram för mobila enheter. Mobilapplikationen, som 

oftast kallas för Applikation eller App, erbjuder olika funktioner som bygger på applikationens 
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tema och mål. Mobilapplikationen kan exempelvis införskaffas i App Store eller Google Play, 

antingen för summa eller gratis.  

Wireframe 

En wireframe är en visuell guide / flödesschema över hur strukturen och gränssnittet ska se ut. 

Wireframing är en metod som är bra att använda för att få en överblick över projektet. 

SQL 

SQL står för Structured query language och är ett programmeringsspråk som används när man ska 

kommunicera med databaser. 

PHP 

PHP är en förkortning för Hypertext Preprocessor som är ett skriptspråk för webben. Med PHP så 

kan man bygga funktioner och kommuniktiva broar med exempelvis databaser och formulär. 

HTML5 

HTML står för Hypertext Markup Language och är ett skriptspråk som man använder för att 

bygga och utveckla hemsidor.  

CSS 

CSS står för Cascading Style Sheet och är ett språk som presenterar ett HTML dokument. Med 

hjälp av att strukturera element och ge dem olika värden så kan exempelvis bestämma färg, 

typsnitt, snitt, element struktur och skärmupplösning.  

CMS 

CMS står för Content Management System och är ett system där användaren kan hantera material 

som ska laddas upp via en intern eller extern webbsida som användaren loggar in på. Wordpress 

är ett typiskt exempel på ett CMS system där användaren kan blogga och redigera sin webbsida 

med simpla funktioner.   
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1. Inledning 

Jag utförde min praktik på Acne Production som är en produktionsbyrå som jobbar med digital 

reklam och kampanjer. Medarbetarna på Acne Production har många idéer men ingen plattform 

att dela dem med de andra på kontoret på ett effektivt sätt. Miljön på kontoret är stressig som 

består av ständiga möten, deadlines och återkoppling på feedback från kunder. Detta resulterar i 

att det är svårt att dela sina idéer och tankar med sina kolleger då tiden inte räcker till. Dessa 

faktorer var fröet som resulterade i att jag kom med idén att göra en Research and Development 

applikation (RADA) som är effektiv, snabb och informativ.  

 

RADA kommer att vara en mobilbaserad webbsida dels på grund av den begränsade 

utvecklingstiden men även för att anpassa till alla plattformar. Apputveckling är inget gammalt 

fenomen men har snabbt evolverat till att bli både snabbare och effektivare. När man utvecklar en 

applikation så ställs utvecklaren inför valet hur utvecklingen ska se. Vill utvecklaren kompilera 

sin webbsida via Phonegap och nå ut till alla plattformar men riskera att skada 

användarvänligheten? Vill utvecklaren lägga mer tid på att göra en native applikation med ett 

hårdvaruspecifikt programmeringsspråk och begränsa felmarginalerna? Det är bara några exempel 

på vilka val utvecklaren ställs inför. Den här rapporten kommer även att diskutera skillnaderna 

utvecklingsmässigt mellan en applikation som släpps via app store eller google play och mobila 

hemsidor.  

 

Rapporten kommer att fokusera på processen för både design och utveckling men främst hur 

utvecklaren anpassar en webbsida så att den beter sig som en native applikation. Jag aspirerar mot 

att diskutera kring motiveringar för val när det gäller användargränssnitt och funktioner. 

Utvecklingsmöjligheterna när det gäller mobila applikationer blir bättre, simplare att förstå och 

ökar i spridning; utvecklingsmöjligheterna evolverar konstant. Detta gör att det är svårt som 

utvecklare att veta hur man ska bygga applikationen. Rapporten kommer att ta reda på fördelar 

och nackdelar med de olika utvecklingsmöjligheterna men även dyka djupare i vilka trender vi 

kan se inom området.  
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2. Bakgrund 

Acne Digital är en produktionsbyrå som riktar in sig på digital reklam och interaktiva kampanjer. 

Acne Digital startade 2005 och är en förgrening av Acne Production som sysslar med reklam 

inom tv och media. Båda dessa företag går under varumärket Acne (Studios) som riktar in sig på 

kläder och mode. Min praktik varade i 15 veckor och efteråt fick jag erbjudandet att göra deras 

Research and Development applikation (RADA) som personerna som jobbar på Acne ska kunna 

använda för att dela idéer. 

 

2. 1. Mål 

Mitt mål är att leverera en slutprodukt till ett storföretag och kunna ta del av ett teamarbete med 

en del folk från Acne Digital som kommer att vägleda och hjälpa mig under projektets process. 

Jag kommer att undersöka nuvarande designtrender och tillämpa dem som dels följer befintliga 

designprinciper men även är lätta att anpassa efter egen design. Medarbetare på Acne kommer 

vara delaktiga i hela processen. 

 

Förkunskap 

 

 Photoshop 

 Gränssnitt 

 Koncept 

 Wireframe 

 HTML5 

 CSS3 

 Javascript 

 PHP 

 SQL 

 

RADA kommer att vara en webbaserad applikation vilket underlättar förutsättningarna för att 

genomföra det här projektet. Jag har goda förkunskaper av HTML5, CSS3, Javascript, PHP och 

SQL vilket är det som krävs för att kunna genomföra det här projektet. HTML5 och CSS3 är det 

som krävs för att anpassa webbsidan till olika skärmupplösningar och för att applicera designen. 
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Javascript kommer att behövas för olika funktioner och animationer som applikationen kommer 

att innehålla. RADA kommer även behöva ett enkelt CMS (se begreppsdef. )  system och POST 

funktioner som gör att användaren kan ladda upp bilder / idéer. Detta kräver PHP och SQL för att 

kunna koppla dessa posts till Acnes databas. I det slutgiltiga steget så kommer den här 

applikationen kompileras i Phonegap som är ett utvecklingspaket som finns bl.a. tillgänglig till 

Java, C++ och C#. Fördelen med att kompilera den via Phonegap är att man får tillgång till 

hårdvaran som finns till smartphones, exempelvis Kameran, Geolocation och kompass. Genom att 

kompilera via Phonegap så kan man även applicera en ikon, splash screen och få känslan av en 

native applikation.  

 

Genomförande 

 

 Wireframes 

 Koncept design & Grafisk profil 

 Gränssnitt design 

 Utveckling 

 Validering 

 

Jag började det här projektet med att prata med medarbetare på kontoret för att förstå vad de vill 

att RADA skall innehålla och vad den ska uppnå. När vi hade haft möten och dialoger om hur 

RADA som koncept så har tog jag fram wireframes och reviderade dem efter feedback.  

 

Dessa wireframes ska kunna ge en överblick hur flödet med RADA ser ut. De ska även förfina 

och revidera RADA's omfång, då man lätt ser vad som är överflödigt eller vilka funktioner som 

saknas. 

 

Efter att dessa wireframes är klara så ska jag börja med designen. Designen ska följa Acnes 

grafiska profil som de har på deras webbsida. Jag inspireras av Acnes formspråk, både när det 

gäller kläder eller deras digitala produkter. Det finns en smak som tilltalar mig, därför så ska jag 

försöka applicera deras grafiska profil och blanda det med mitt egna formspråk. 
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2. 1. 2. Funktioner 

RADA:s syfte är att användaren ska kunna publicera ideér och kunna kommentera på dem. Dessa 

två egenskaper bygger på att RADA består av några funktioner. För att RADA ska kunna fungera 

som den ska så ska den ha följande funktioner: 

 

 Koppling till databas så att användare ska kunna publicera sina ideér 

 Användare ska även kunna ladda upp bilder från sitt bibliotek 

 Användare ska kunna ta bilder med sin kamera 

 Navigationsmenyn med specificerade länkar ska kunna visas på klick 

 RADA ska ha en inspirationslänk som hämtar data från utvalda hemsidor 

 

2. 2. Grafisk Profil och Design 

 

Den grafiska profilen kommer att vara inspirerad av Acne Productions webbsida. Den använder 

sig enbart av svart och vit när det gäller färgval. Det stilistiska intrycket påverkas mycket av 

Acnes egna typsnitt Acne Family, vilket jag kommer att använda till RADA. Som brödtext så 

använder de även Times New Roman som kompletterar Acne Family väldigt väl. Om jag ska ha 

någon komplement färg så kommer jag att använda mig av en stark rosa som jag tycker blir en 

hälsosam kontrast mot det svartvita. Den kommer att komplettera det svartvita och minska det 

formella intrycket man får. Formalitet är en faktor som kan begränsa glädjen för hur man 

uppfattar artefakten. 

 

 

Figur 1. Färgval  
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    Figur 2. Skärmdump från Acne Productions webbsida 

·           

 

2. 3. Phonegap 

Phonegap skapades som ett open-source bibliotek av Nitobi 2008 med målet att göra det lättare att 

bygga mobila applikationer som kunde kompileras till flera olika plattformar. Med hjälp av 

Phonegap så kan man importera mobilanpassade hemsidor och exportera dem som native 

applikationer till följande mobila operativsystem:  

 Iphone 

 Android 

 Blackberry 

 Palm 

 Symbian 

 Maemo 

 Windows Mobile 
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För att kunna utveckla med Phonegap så måste utvecklaren ha kunskap inom HTML, CSS och 

Javascript.1 Sharon Whitfield beskriver i sin artikel, Introduction to PhoneGap: Developing 

Native Applications for Libraries, att utvecklingen av en mobil applikation kräver mer planering 

då den riktar sig mot flera olika plattformar. Olika plattformar har olika pixel densitet, 

skärmstorlek och färgdjup vilket innebär att RADA måste kunna anpassa sig till alla dessa olika 

skärmar2. Med hjälp av CSS så strukturerar utvecklaren elementen och gör så att de anpassar sig 

till olika skärmstorlekar. När webbsidan är klar och anpassad för mobila enheter kan utvecklaren 

kompilera den via Phonegap med hjälp av olika objekt-orienterade programspråk som C++ och 

Java. Det är sparsmakad kod som behövs vilket gör kompileringen till alla plattformar relativt 

simpel.  

Phonegap paketerar webbsidan som en applikation och med hjälp av Javascript kan utvecklaren 

kommunicera med native kod som i sin tur tillåter utvecklaren tillgång till massa olika funktioner 

som en native applikation skulle kunna ha, som en kamera exempelvis.   

I sin artikel Mobile Application development: Web vs. Native, så menar författarna Andre 

Charland och Brian Leroux att webb-appar är billigare att skapa men undrar om de kan mäta sig 

med native appar? Leroux och Charland menar att den stora skillnaden mellan webbappar som 

släpps via phonegap och native appar är hur de presterar.  

Prestation är den största beståndsdelen när det kommer till bra användarvänlighet. Reaktionstiden 

när en användaren exempelvis klickar på en knapp kan vara ett moment som kan förstöra hela 

användarvänligheten. Användare förväntar sig att när de klickar på en knapp så kommer 

handlingen att föra dem till den valda aktiviteten. Phonegap lider av en del konstiga buggar då det 

är relativt nytt och experimentellt. En native app som är väl implementerad kommer troligtvis inte 

lida av något problem när det gäller feedback och reaktionstid men med vissa felkoder kan det 

vara förödande för en applikation som bygger på Phonegap.  

Charland och Leroux menar vidare att det inte är en fråga om vilket programspråk eller ramverk 

som är bäst utan att verkligen fokusera att optimera sin applikation så att den blir användarvänlig.  

Som utvecklare och designer av mobila applikationer så ska man alltid eftersträva att specificera 

kontext och implementation.  

                                                   
1
 Whitefield, 2011. s. 444 

2
 Charland & Leroux, 2011. s. 51 
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Genom att dela in projektet i dessa två kategorier, kontext och implementation, så hjälper det 

utvecklaren att förstå vad användaren vill ha3.  

Kontext består av de element som är oföränderliga, såsom hårdvara och miljö. Som designer och 

utvecklare så måste man förstå att kontext är konstant och inte går att kontrollera. Det kontext 

som är specifikt för projektet formar arbetsprocessen och är utgångspunkten till vad som kan 

skapas. Det spelar ingen roll om applikationen är utvecklad med hjälp av Phonegap eller Native 

kod, båda har samma brister och förutsättningar beroende på plattform.  

Implementation består av de element som går att kontrollera, såsom knappar och funktioner. 

Implementationen är viktig att förstå när utvecklaren jobbar med en Phonegap applikation. Med 

hjälp av research så kan man återskapa native kod som annars är standard för det 

hårdvaruspecifika språket. Knappar och menyer kan man lägga in med ett musklick om man gör 

en native applikation i exempelvis Eclipse eller Xcode men med Phonegap måste man återskapa 

alla funktioner och konventioner.  

Phonegap är under ständig utvecklingen och med takt att uppmärksamheten kring Phonegap ökar 

så har Jquery skapat ett ramverk som heter Jquery Mobile, som är baserat på CSS och Javascript. 

Det är tacksamt att använda jquery mobile om man vill få en gratis design som är kompatibel med 

apples riktlinjer för design eftersom den håller samma grafiska profil. Jquery Mobile gör det även 

enkelt att strukturera upp element och gränssnitt. Jag kommer inte att använda mig av Jquery 

Mobile då det är en design som jag personligen inte tycker håller måttet och att all kod som dessa 

javascript och CSS filer innehåller slöar ner applikationen.  

Jquery Mobile ramverket är en god tanke och kommer säkert att utvecklas till att bara bli bättre 

och bättre men i nuläget känns det som en lathund för utvecklare som vill spara tid eller inte orkar 

designa sin applikation.  

 

Fördelarna  

Den största fördelen med att bygga en applikation med Phonegap är att applikationen riktar sig 

som sagt till flera olika plattformar och vilken enorm utvecklingstid som sparas på det. Istället för 

att skriva plattform-specifik programmeringskod som till en native applikation så utgår man från 

en och samma kod. Det är även fördelaktigt att utveckla i webbaserade skriptspråk då det är 

                                                   
3
 Charland & Leroux, 2011. s. 51 
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relativt simpelt utan parametrar och variabler. Med Phonegap får man tillgång till olika hårdvaru-

funktioner som exempelvis kamera, geolocation, accelerator, kompass m.fl.  

Nackdelar 

Med Phonegap kan man bara göra relativt simpla applikationer. Utvecklaren får tillgång till olika 

hårdvaru-funktioner som nämndes tidigare men samtidigt är det begränsat4. En Phonegap app kan 

inte ha alla funktioner en Native applikation kan ha. Omfattande kod gör även applikationen seg 

vilket skadar användarvänligheten.  

 

3. Avgränsning 

Examensarbetet kommer att vara en phonegap applikation som har både design och funktion som 

är typisk för en native applikation. Jag kommer endast använda mig av Photoshop när jag ska ta 

fram wireframes och de eventuella prototyperna kommer att vara hi-fi med både utseende och 

interaktion.  

 

När det gäller plattformar så kommer jag att fokusera på att RADA klar till IOS och Android som 

har de mobila webbläsarna chrome och safari. Detta gör att RADA inte nödvändigtvis kommer att 

vara så kompatibel med Windows Phone som använder sig av internet explorer.  

 

Jag kommer även att testa RADA på olika versioner av Android mobiler och Iphones, exempelvis 

Iphone 3GS, 4 och 5 (iOS) och Samsung Galaxy, HTC (Android). Detta på grund av att dessa 

mobiler har olika skärmupplösningar och pixel densitet. RADA kommer inte att ges ut på App 

Store eller Google Play dels för att Phonegap inte stödjer databasuppkoppling men också för att 

det är en intern applikation som inte ska bli officiell.  RADA:s grafiska profil kommer att 

härledas efter Acne Productions webbsida.  

 

 

 

                                                   
4
 Charland & Leroux, 2011. s. 51 
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4. Processen 

Under den här rubriken så kommer jag att beskriva processens gång, från koncept till design och 

utveckling.  

4. 1 GANT-Schema 

Ett GANT schema är ett flödesschema som beskriver projektets fortgång. För att strukturera 

processen så måste jag säkerställa att alla led följs och att jag håller tiden. Detta är extra viktigt 

när det är endast en person som jobbar på projektet.  

 

 

Figur 3. GANT-Schema 

 

4. 2. Koncept 

4. 2. 1. PACT-Analys Definition 

PACT, som står för People, Activities, Context och Technology (Människor, Aktivitet, Kontext 

och Teknologi sv. öv.), är en analysmetod som används ofta inom interaktionsdesign för att förstå 

användaren man riktar sig mot. David Benyon menar i sin bok, Designing Interactive Systems: A 

Comprehensive Guide to HCI and Interaction Design, att när en utvecklare eller designer skapar 
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ett interaktivt system så måste systemet utgå från människan (användaren). 5 Med hjälp av PACT 

så kan man få en större förståelse för hur användaren kommer att påverkas av karaktär, miljö, 

situation och teknik.  

 

People  

När man designer en artefakt så måste man vara medveten om de olika förutsättningar människor 

har som kommmer att använda den. Designern måste exempelvis ta vara på ergonomiska aspekter 

och hur väl användaren ser. Benyon menar att användare har även olika erfarenhet, minne som 

påverkar deras användande vilket är något som designern måste ta vara på. Därför är det 

exempelvis viktigt att följa vedertagna designkonventioner som ökar användarvänligheten. 

Benyon menar att storleken på fingrarna kan ha en betydelse för hur väl interaktionen med 

knapparna sker.6 

Activities 

Activities är till för att förstå de olika aspekterna i de aktiviteter som sker på artefakten. Benyon 

menar att det viktigaste som designer när man utformar aktiviteter i ett interaktivt system är att 

förstå målet med aktiviteterna och att systemet utformas efter användarna. Som designer skall 

man definiera vilka aktiviteter som är viktiga för användaren av det interaktiva systemet.  

Context 

Aktiviteten och användandet kommer att ske i olika miljöer som alla har olika attribut. 

Exempelvis kan det vara så att användaren sitter på en tunnelbana som har dålig internettäckning 

eller jobbar på ett kontor som är stressigt med mycket möten. Som designer måste man ta hänsyn 

till alla miljöer som målgruppen kommer att befinna sig i. Benyon menar att man måste även ta 

hänsyn till sociala kontext då användaren kan påverkas av personer i närheten. 7 

Technologies 

Benyon menar att ett interaktivt system består av både hårdvara och mjukvara som kommunicerar 

med varandra. Designers och utvecklare måste förstå materialet som de arbetar med, därav måste 

utvecklaren exempelvis kunna förstå funktionerna som hårdvaran erbjuder och vilken programkod 

i mjukvaran som kommunicerar med dem.  

                                                   
5
 Benyon, David. 2010.ss 27 - 38 

6
 Benyon, David. 2010. s. 31 

7
 Benyon, David. 2010. ss. 35 - 37 
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4. 2. 2. PACT-Analys för RADA 

People 

Målgruppen för RADA är enbart medarbetarna på Acne Production. De är personer i 25 till 40-

årsåldern som jobbar med reklam inom digital och tv.  Som projektledare, designers och 

utvecklare har de alla god kunskap över hur man använder typiska applikationer vilket både 

underlättar och ställer krav på RADA:s användarvänlighet. RADA kommer att vara simpel 

funktionsmässigt men de har höga förväntingar på att användandet av RADA ska gå så smidigt 

som möjligt och vara snabb med tanke på att de är människor som har mycket att göra under sina 

arbetsdagar.   

Activites 

Genom att de vill dela idéer så är idélänken den centrala punkten av RADA. Så fort de öppnar 

RADA så hänvisas de till idélänken där olika idéer har publicerats. De kan även alltid lägga upp 

en ny idé genom att klicka på en länk i huvudmenyn. Dessa huvudfunktioner kommer RADA att 

ha: 

 En idélänk där användarna kan se publicerade idéer 

 En publicerarlänk där användaren kan publicera idéer med tillhörande bilder 

 En inspirationslänk med inspiration från utvalda hemsidor som riktar in sig på innovativ 

design och utveckling  

Context 

Målgruppen kommer att använda RADA mestadels i stressiga miljöer som på kontoret eller på 

väg till kontoret. Kontoret är stressigt och en typisk arbetsdag består av deadlines, mycket möten 

och arbete. Många i målgruppen åker kommunalt till arbetet vilket innebär att det kan vara trångt 

och stressigt på morgonen med mycket folk.  

Technologies 

RADA kommer att utvecklas med potential att exporteras till alla plattformar. Jag kommer bara 

att rikta in mig på att släppa den till Android och Iphone eftersom de är det populäraste och enda 

plattformar som används av målgruppen. RADA kommer att vara beroende av internetanslutning 

då alla idéer och data ligger i en databas som hämtas. Det här innebär att RADA blir bristande och 

oanvändbar om användarens smartphone inte har tillgång till internet. Det var ett beslut som jag 
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tog för att få RADA tillgänglig både snabbt, och ur ett programmeringsperspektiv, erbjuda 

tjänsten att lägga upp idéer annars hade inte RADA blivit som vi hade bestämt vid konceptfasen.  

4. 2. 3. Wireframes 

Wireframes är ett bra verktyg när det gäller att få en strukturerad överblick hur interaktionen och 

flödet av funktionerna kommer att fungera. Brown menar att Wireframes är en visuell guide över 

hur allting fungerar. 8 Wireframes används oftast för att fokusera på vilken information som visas, 

hur funktioner kommer att fungera, hur föregående prioriteras och vilka scenarior i 

användarvänligheten som kan uppkomma. 9  

Jag började med att ta fram en mycket simpel wireframe för att kartlägga alla funktioner. Detta 

kompletterat av ett enkelt flödesschema så kunde jag och teamet på Acne gå igenom vilka 

funktioner vi ville skulle finnas. I följande bilder ser man tydligt hur applikationen har evolverat.  

Först började jag med en enkel design (Wireframe 1.) med många funktioner och sen reviderade 

jag den (Wireframe 2.)  med en obefintlig design men med färre funktioner.  

                                                   
8
 Brown. 2011, p. 166 

9
 Brown. 2011, p. 169 
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Figur 4. Första Wireframe 
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Figur 5. Reviderad Wireframe.  

 

Med hjälp av dessa wireframes så fick vi en strukturerad överblick över RADA:s alla funktioner 

och egenskaper. Detta ledde till att funktionerna reviderades och begränsades vilket underlättade 

det intuitiva gränssnittet och flyttade fokus till funktionen att dela idéer. Att dela idéer är essensen 

för RADA därför ska den funktionen vara en central mittpunkt där gränssnittet belyser och driver 

användaren att lägga upp och diskutera idéer.  
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4. 3. Designval 

Brian Fling som har skrivit boken Mobile Design and Development menar att när man bygger 

mobila applikationer eller interaktiva element så måste man ta hänsyn till kontext, informations 

arkitektur och visuell design. Den visuella designen är det som representerar artefakten, det som 

formar det första intrycket. En bra design ger högre förväntningar medan en sämre design ger 

lägre förväntningar. Användarens förväntningar kan översättas direkt med tillit och värde. Faling 

menar att när man utvecklar och designar en applikation så blir kreativiteten begränsad då 

hårdvara och mjukvara inte kan stödja komplexa designstrukturer.10 När det gäller mobila 

hemsidor så gäller samma regler. Målet med RADA:s design är att den ska  följa Acnes Digitals 

befintliga grafiska profil, ha ett intuitivt gränssnitt som skall förmedla känslan som en applikation.  

I figur 7 ser vi det intuitiva gränssnittet med en klassisk övre huvudmeny som har en menyknapp 

(vänster) som gömmer en bakre meny och en knapp som gör att man direkt lägger upp en idé. 

Denna bakre meny gömmer länkar vilket ger mer utrymme och ett vänligare användargränssnitt. 

Denna menyknapp är ett typiskt designval där bland annat Facebook och Spotify använder sig av 

en gömd meny.  

Ledorden för den här designen var minimalism och skarpa kanter. Typsnittet som Acne använder 

sig av, Acne Family, förmedlar en känsla av skarphet. Jag valde att använda mig av romber och 

trianglar som geometriska former för att styrka det formspråk Acne Digital startade (Se Figur 2.). 

Knapparna är därför i en enhetlig rombform genom hela applikation. Idéerna som kommer att 

publiceras är beroende av att användaren laddar upp tillhörande bilder och dessa kommer att 

formas som trianglar. (Se Figur 6.).  

Alla element som bilder och text kommer att anpassas efter skärmstorlek. I vissa fall som 

exempelvis en 3GS där bredden är låg  (320 pixlar) så måste man anpassa element ännu mer för 

att inte texten eller bilden ska bli lidande.  

 

 

 

                                                   
10

 Fling, Brian. 2009.  Mobile design and development 
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Figur 6. Första sidan där man kan dela ideér. 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Den bakre menyn som är gömd 
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Figur 8. Hela designflödet av RADA 

4. 3. 1. Ett intuitivt gränssnitt 

En stor prioritet med RADA är att gränssnittet ska vara intuitivt och att användandet ska flyta på 

utan att användaren ska vara fundersam och störas av element som förstör användarvänligheten. 

RADA ska man förstå första gången man använder den och det ska inte vara en mångfacetterad 

applikation där man klickar sig igenom många olika instanser för att komma till den punkt man 

vill komma till. Layout och designkonventioner är viktiga för att uppnå den här prioriteten. I 

artikeln Affordance, Conventions & Design så menar Norman att designern ska aspirera mot att 
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användaren ska förstå och uppfatta meningen med att klicka på ett objekt. Användaren ska 

förvänta sig en reaktion på deras handling och gärna ha en förutfattat mening av vad som kommer 

att ske när de klickar på ett visst objekt.  

Som ett exempel så valde jag att göra en likadan ikon för menyknappen som många företag och 

appar använder sig av (ex. Facebook). Genom att applicera den ikonen kan jag få användaren att 

förhoppningsvis relatera till tidigare upplevelser och därmed följa moderna vedertagna 

designtrender; en designkonvention. När användaren klickar på menyknappen så glider menyn in 

vilket resulterar i en designkonvention som bättrar förståelsen för RADA och i sin tur bidrar till en 

större användarvänlighet med sparat utrymme för andra element.  

En designkonvention hindrar vissa handlingar och uppmanar andra. Därför så ligger vissa element 

precis som de ska och hur användaren uppfattar handlingen är att den är indelad i sektioner.  Båda 

menyknappen och knappen för publicera ideér ligger i en huvudmeny som alltid är närvarande. 

Genom att dessa knappar är placerade i huvudmenyn så har jag skapat en fokalpunkt för 

navigationen. Vare sig användaren försvinner in i en idé och kommer på en ny kan hen alltid 

lägga upp en idé eller navigera sig till länken för inspiration exempelvis.    

 

4. 4. 1. Utveckling 

Programmeringen kommer bestå av HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, MySQL och Java vilket 

kommer att utgöra en fundamentala grunden för RADA. RADA:s organ och skelett kommer att 

bestå av HTML5 som kommer att presentera bilder, idéer och kommunicera mellan de olika 

språken. CSS kommer agera som ett mänskligt skinn som bestämmer utseendet och kommer 

strukturera olika element så att RADA kommer vara användarvänlig.  PHP och MySQL kommer 

agera som en hjärna (även kallat backend) som kommer att hantera den data användaren matar in 

och koppla RADA till en databas. Java behövs för att kompilera alla dessa språk RADA består av 

till en applikation med hjälp av Phonegap.  

SQL 

SQL står för Structured query language och är ett programmeringsspråk som används när man ska 

kommunicera med databaser. MySQL är en variant av språket som jag kommer att använda. SQL 

ger möjligheten för programmerare och användare att få den önskade informationen från en 



26 

 

databas genom att använda engelska språket och tillhörande kommandon. Man kan skapa, radera, 

modifiera och uppdatera databasen med hjälp av SQL språket. 11 

PHP 

PHP är en förkortning för Hypertext Preprocessor som är ett skriptspråk för webben. Med PHP så 

kan man bygga funktioner och kommuniktiva broar med exempelvis databaser och formulär. I 

formulären så kan man lägga in text och bilder som sedan kan publiceras. CMS (Content 

Management System) byggs ofta med PHP då det är enkelt att hantera och publicera. 12 

JAVASCRIPT 

JavaScript är ett objekt-baserat scriptspråk som används av miljoner av hemsidor och server 

applikationer.  Javascript används främst på klientsidan i webbtillämpningar; Javascript exekveras 

i en webbläsares webbläsares javascript motor. Alla moderna Webbläsare stödjer Javascript och 

underlättar för webbutvecklare att bygga dynamisk innehåll. 13 

HTML5 

HTML står för Hypertext Markup Language och är ett skriptspråk som man använder för att 

bygga och utveckla hemsidor. HTML 5 är den femte versionen av HTML som släpptes året 1990. 

Till skillnad från sin föregångare, HTML 4, så erbjuder HTML5 mer funktioner som bygger på 

animation och ökad interaktion. Den förenklar exempelvis fenomenet att applicera en video med 

en tag som man kan manipulera och lättare applicera design på. Ett annat exempel på ökad 

interaktion i HTML5 är att det erbjuder canvas som används för att snabbt rendera dynamisk 

bitmap grafik där man exempelvis kan måla med hjälp av musen eller fingret direkt på webbsidan. 

14 

CSS3 

CSS står för Cascading Style Sheet och är ett språk som presenterar ett HTML dokument. Med 

hjälp av att strukturera element och ge dem olika värden så kan exempelvis bestämma färg, 

typsnitt, snitt, element struktur och skärmupplösning. 15 

JAVA 

                                                   
11

 Britannica Inc. 2013 
12

 Nationalencyklopedin 2013 
13

 Mozilla Developer Network. 2012. About Javascript. 
14

  W3C. 2012. HTML5 Differences from HTML4 
15

  W3C. 2013. Cascading Style Sheets. 



27 

 

Java är ett objektorienterat programspråk. Med hjälp av Java kan man utveckla mjukvara och när 

det gäller applikationsutveckling för mobila enheter så används Java för att utveckla för Android. 

16Jag kommer att använda lite Java när jag ska kompilera RADA till Android telefoner.  

 

4. 4. 2. Responsive Design 

Med tanke på att RADA ska vara tillämpad till olika plattformar och bygger på språk för 

webbsidor måste den anpassa sig till olika skärmupplösningar som finns på mobila enheter. 

Responsive web design är en term myntat av Ethan Marcotte. Ben Frain som har skrivit boken 

Responsive Web Design with HTML5 and CSS3,  menar att med tanke på att användningen av 

mobila enheter hela tiden ökar så måste hemsidor anpassa efter deras skärmupplösningar för att de 

ska vara användarvänliga.   

 

Ethan Marcotte skriver på sin blogg, A list Apart, att med hjälp av CSS stilmallar så kan man 

anpassa hemsidor efter olika skärmupplösningar. Marcotte använder sig av media queries som har 

blivit utvecklat av W3C vilket har underlättat hela processen för utvecklaren att lätt specificera 

stilmallen för olika skärmupplösningar. 17 

 

Innan W3C och webbläsarna (Firefox, Chrome, Safari och Internet Explorer) gjorde det möjligt 

att använda sig av media queries så var utvecklaren tvungen att anpassa stilarna till olika 

stilmallar. Då var utvecklaren tvungen att ha följande stilmallar18: 

 

stilmallMobile.css - Stilmall för mobila enheter 

stilmallScreenSmall.css -  Stilmall för datorer med mindre skärmupplösning 

stilmallScreenLarge.css - Stilmall för datorer med bättre skärmupplösning 

 

Med media queries blir all stilmallskod blir samlad på en gemensam plats och kan lätt anpassa 

webbsidan för alla olika typer skärmar genom att referera olika delar av stilmallen till de 

breddgrader (i pixlar) som olika skärmar har. Exempelvis så kan en typisk struktur för en stilmall 

med en anpassning till en Iphone och en vanlig dator se ut som följer: 

 

                                                   
16

 Oracle. 2013. The History of Java Technology. 
17

 Ethan Marcotte. 2010. Responsive Web Design 
18

 Ethan Marcotte. 2010. Responsive Web Design 



28 

 

Ipone har en breddgrad på 320 pixlar medan en tablet exempelvis kan ha 720 pixlar. 

 

 

För Iphone: 

@media screen and (max-device-width: 320px) { 

  body { 

    background: red; 

  } 

} 

 

För Tablet: 

 

@media screen and (max-device-width: 720px) { 

  body { 

    background: blue; 

  } 

} 

 

 

Genom att strukturera upp de olika skärmupplösningarna som målgruppen kommer att använda så 

kan jag isolera och kontrollera alla element för respektive skärm. RADA kommer att bli 

responsive med hjälp av den här tekniken.  
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5. Resultat 

Med hjälp av feedback från kollegorna och viss revidering av både design och programkod så har 

RADA blivit slutligen ett lyckat projekt. RADA mötte en del motgångar och genom att arbeta i en 

Phonegap miljö så utsätter utvecklaren sig för förvirring och ovisshet i hur vissa problem ska 

lösas. Efter en del research på Stack Overflow (http://stackoverflow.com) och forum där 

användarna diskuterar programmering så kan man hitta små lösningar och justeringar som har 

lyckats föra RADA till ett lyckat slutresultat.  

5. 1. Designrevidering & Användarflöde 

Efter feedback från acnes art directors så reviderade jag RADAs design. Istället för 

triangelformade bilder så valde jag romber för att göra profilen mer enhetlig. Bytte även ut 

länkarna i slidemenyn till knappar för att underlätta för användaren när de klickar och för att 

skapa en mer indikation på att det är en länk. Följande figurer är ett bildexempel på hur 

användarflödet kan se ut hos en användare. 

 

5. 2. 1. Publikation av Idé 

 

 

Figur 9. Användaren lägger upp en idé. 
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Användaren kan alltid publicera en idé då den knappen finns i huvudmenyn. Användaren kan 

lägga upp tre olika bilder med hjälp av kamera eller genom att leta i sitt bibliotek. När bilderna 

och datan är inmatad skickas det till en databas som sedan publicerar idén på första sidan.  

 

5. 2. 2. Läs och Svara på Idé 

 

Figur 10. Användaren läser och svarar på en idé 

Om användaren är intresserad av en viss idé så klickar hen på bilden eller texten på första sidan 

och blir länkad till den specifika idén. Bilderna är uppdelade i en slideshow vilket innebär att 

användaren kan dra fingret höger eller vänster för att byta bild. Efter att användaren har läst idén 

och vill svara så matar hen in det svar och klickar på knappen med en plussymbol och svaret 

publiceras längst ner på sidan.  
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5. 1. 3. Inspiration 

 

Figur 11. Flödet för inspirationslänkar 

 

 

 

Inspirationslänken innehåller webbsidor som dagligen uppdaterar design av grafiska element och 

andra webbsidor och innovativa utvecklingsprojekt. Med hjälp av RADAs inspirationslänk så kan 

användaren hitta inspiration till egna kommande projekt genom att välja mellan kategorierna som 

innehåller: 

 

 AWWWARDS - En webbsida som dagligen uppdaterar en vinnande webbsida utvald av en 

jury. 

 HTTPSTER - En webbsida som dagligen uppdaterar webbsidor baserat på minimalism och 

smak 

 CREATIVE APPLICATIONS NETWORK - En webbsida som publicerar spännande och 

innovativa projekt inom den digitala världen 
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6. Diskussion 

Personligen så är jag mycket nöjd över hur RADA blev som slutresultat. Med hjälp av olika 

justeringar av det webbaserade skriptspråket och att RADA inte är en sådan omfattande 

applikation gör att RADA fungerar utan brister i användarvänligheten som är vanligt för 

Phonegap applikationer. Valet jag gjorde att inte använda JQuery Mobile ramverket resulterade i 

ett RADAs prestation och reaktionstid inte blev bristfällig. Detta på grund av att de filer som ingår 

i Jquery Mobiles ramverk har en mycket omfattande kod och kan underlätta vid större projekt. 

Istället så gjorde jag allting från början och skrev min egen kod. RADA skulle säkert inte bli 

godkänd av App Store då den inte håller deras riktlinjer för design (då de flesta mobila 

applikationer ska använda samma konventioner som Iphones gränssnitt)  men det spelar ingen 

större roll då RADA inte är officiell och bara kommer användas av Acne Digitals medarbetare. 

RADA blev klar till både IOS och Android vilket betyder att jag nådde mina satta mål.  
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