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Abstract 

This study investigates if, and in that case, how design theory is applied in practice in the 

web development field. Prior research has focused on methods used in the web development 

field. We wanted to study the designers role in a web design process by comparing existing 

designer roles with design theory literature. We did qualitative interviews with two 

practitioners at two different communication agencies in northern Sweden. Based on our 

qualitative data and literature review we have concluded that a designer has to devote a lot 

of energy on requirements engineering in order to develop a clear understanding of the 

design situation. 
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1. Inledning 

Föreställ dig att du ska designa en hemsida. Vid första anblick verkar det säkerligen som en 

relativt enkel uppgift men ju mer man funderar på uppgiften, desto fler av hemsidans 

egenskaper måste man fastställas. Vilken typ av hemsida ska det vara, vilka funktioner ska 

finnas på sidan, hur ska den grafiska formgivningen se ut, vilken målgrupp ska den rikta sig 

till? Alla dessa frågor påverkar utformningen av hemsidan och påverkar dessutom varandra. 

Om hemsidan ska vara en webbshop, vad ställer det för krav på funktionerna? Hur påverkar 

hemsidans grafiska utformning hemsidans tillförlitlighet och vad får det i sin tur för effekt för 

den målgrupp hemsidan riktar sig till? Om hemsidan riktar sig mot exempelvis äldre 

individer är kanske krav på användbarhet mer kritiska. Tidigare forskning (Lowe & 

Henderson-Sellers, 2001; Sampaio A., Vasconcelos, Sampaio P.R.F, 2004; McDonald & 

Welland, 2005; Valderas & Pelechano, 2011) har beskrivit metoder för hur webbutvecklare 

arbetar men inte fokuserat på individen eller individerna som tar sig an rollen som designer i 

ett webbprojekt. Faktum är att webbprojekt ofta innehåller flera olika roller och 

expertområden som arbetar tillsammans och det är därmed flera personer som ses som 

designer. 

Kravinsamling är en avgörande del i webbutveckling för att kunna skapa en godtagbar 

design åt en uppdragsgivare (Lowe, 2003; Lowe & Eklund, 2002). Webbutvecklare anammar 

utvecklingsmetoder som grundar sig i mer traditionell systemutveckling (Lowe, 2003). 

Skillnaderna mellan traditionella IT-system och webbapplikationer skapar dock 

komplikationer med att applicera kravhanteringsmetoder för IT-system på webbaserade 

system. Lowe (2003) menar att detta beror på att de fokuserar på själva kravinsamlingen 

istället för att öka uppdragsgivarens förståelse kring webbutvecklingsområdet. Förstår 

uppdragsgivaren området bättre har de lättare för att formulera sina krav och önskemål.  

Genom att återkoppla till uppdragsgivaren med jämna mellanrum under designprocessen 

ska iterativa utvecklingsmetoder bidra med att samla in krav under processens gång. Men 

eftersom det finns en brist på förståelse för området från uppdragsgivarens sida leder det till 

att kraven är labila (Lowe, 2003). Detta leder till att nya krav kan uppdagas från 

uppdragsgivarens sida vid varje ny iteration eftersom dessa iterationer endast fokuserar på 

de redan identifierade kraven. Lowe & Eklund (2002) hävdar att många webbprojekt är mer 

visionsdrivna än behovsdrivna och leder därför till att det initialt råder oklarhet kring vilka 

de egentliga behoven är. För att utmynna krav och behov anammas därför iterativa 

utvecklingsformer som genom kontinuerlig återkoppling med uppdragsgivare bidrar till att få 

klarhet i behoven (Lowe & Eklund, 2002). Detta pekar mot ett dilemma inom 

webbutveckling.  

Dessa iterativa utvecklingsmetoder påbörjas med en inledande kommunikation mellan 

klient och projektansvarig där övergripande kriterier och önskemål sammanställs. Utifrån 

detta utvecklas prototyper som återkopplas med klienten där denne bedömer om prototypen 

motsvarar sina behov. 

Frågan vi ställer oss är dock hur väl anpassad dessa metoder är för den designteori som 

finns. I denna uppsats kommer vi att undersöka vad teorier kring design menar är viktiga 
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faktorer för att kunna skapa en god design och jämföra det med empiriskt material från 

kvalitativa intervjuer med praktiker inom webbutvecklingsområdet.  

1.2 Syfte 

Syftet är därmed att undersöka nuvarande arbetssätt i förhållande till designrollen och 

designprocesser inom webbutveckling. Vi har studerat praktisk design i allmänhet och 

designerrollen i webbdesignprojekt. Detta för att kunna se hur en komplicerad process och 

yrkesroll omsätts i praktiken. 

1.3 Frågeställning 

Hur omsätts designprocesser inom webbutveckling i praktiken? 

1.4 Avgränsningar 

Vi har medvetet valt att inte fokusera på och beskriva de utvecklingsmetoder som är vanligt 

förekommande inom webbutveckling. Av vår litteraturgranskning har vi sett att det finns 

uttömmande forskning som beskriver just dessa metoder. Vi valde därför att fokusera på den 

situation designern befinner sig i eftersom det finns en brist på studier om designerns roll 

vad vi har sett under vår litteraturgranskning. Vår uppsats tar ett mer designteoretiskt 

perspektiv och förhåller det till webbutveckling. Vi har därför valt att inte kontakta 

uppdragsgivare, då det skulle bli ett allt för omfattande arbete under den tidsperiod som är 

avsatt för detta examensarbete.  

1.5 Vad är design? 

Design är ett begrepp som används i väldigt många kontexter. Det är något man snabbt 

förstår om man skriver in ordet i en sökmotor på Internet. En sådan sökning genererar 

nämligen över en och en halv miljard träffar. Komplexiteten i uttrycket gör att det inte går att 

komma fram till en definitiv definition av detta begrepp (Lunenfeld, 2003). Området 

designforskning blir därför även det väldigt brett och omfattande. Denna uppsats inspireras 

av Löwgren och Stoltermans (2004) samt Lawsons (2006) teorier kring området. Löwgren 

och Stolterman (2004) menar att all design leder till en produkt av någon form, vare sig den 

är konkret eller abstrakt. Produkter blir här resultatet av en medveten handling. De menar 

att design är att skapa något nytt, att man som designer är med och formger den värld vi 

lever i.  

Design innebär att man formar människors arbetsplatser, fritidssysselsättningar 

och i stor utsträckning det vardagliga livet. På så sätt är design fantastiskt - vi får 

möjlighet att forma den värld vi lever i.  

(Löwgren & Stolterman, 2004: 15) 

Idag finns det många yrkesgrupper som är specialiserade på design. Det finns grafiska 

formgivare, bildesigners, arkitekter och många fler som är utbildade för att skapa produkter 

till speciella ändamål (Lawson, 2006). Att utveckla digitala produkter, som att designa för 

webben, faller inom området för informationsteknik (IT). Området spelar en viktig roll i 
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dagens samhälle och blir allt mer accepterat eftersom digitala produkter omger oss på 

arbetsplatsen och på vår fritid (Löwgren & Stolterman, 2004). 
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2. Relaterad forskning 

Följande kapitel redogör för tidigare forskning som genomförts inom webbutveckling och 

kravinsamling. Här redogörs för skillnaderna mellan system- och webbutveckling samt 

vikten av kravinsamling. Dessutom redogörs för problem med kravinsamlingen som 

designern kan möta under kravinsamlingsprocessen.  

2.1 Webbutveckling 

Att använda internet har blivit en integrerad del av vår vardag och anses ofta som en 

självklarhet. Från att förr ha varit ett simpelt system där man delar dokument, har det 

utvecklats till ett system med många olika användningsområden. Många vardagliga tjänster 

som att läsa nyheter och göra bankärenden görs via webben. För de flesta är webbläsaren det 

viktigaste och mest använda programmet de har på sin dator (Mikkonen & Taivalsaari, 2011). 

Webbaserade system som stödjer denna typ av internetanvändning har fått mer och mer 

inflytande i vår vardag och utvecklingen av dessa system spelar en allt större roll i ett företags 

affärsstrategi (Lowe, 2003). Vissa forskare hävdar till och med att webbsidor har blivit ett 

kritiskt instrument för framgången hos många företag (Kim, Lee, Pang & Suh, 2009). 

Utvecklingen har lett till mer avancerade webbsidor och således större arbetslag som arbetar 

med utvecklingen istället för enstaka personer (Ahmad, Li & Azam, 2005). Idag finns 

kommunikationsbyråer specialiserade på att hjälpa företag med allt från reklamkampanjer 

och webbstrategi till att utveckla en helt färdig hemsida. 

Att utveckla för webben har ofta liknats med att utveckla mjukvarusystem och därför har 

samma utvecklingsmetoder applicerats även här (Henderson-Sellers & Lowe, 2001). 

Forskning visar dock att webbutvecklingen har många egenskaper sig som skiljer sig från 

traditionell mjukvaruutveckling (Overmyer, 2001; Henderson-Sellers & Lowe, 2001; Lowe, 

2003; Eklund & Lowe, 2002). De metoder som fungerat bra inom andra former av 

systemutveckling gör därför inte samma nytta inom detta område. Problemet är 

uppmärksammat, men det finns ändå väldigt få standardiserade metoder som 

webbutvecklare kan använda sig av (Deshpande & Gaedke, 2005).  

Hur skiljer sig då webbutveckling från mer traditionell mjukvaruutveckling? Henderson-

Sellers och Lowe (2001) delar in skillnaderna i en teknisk kategori och en organisatorisk 

kategori. Ett webbsystem skiljer sig tekniskt på det sätt att teknologin utvecklas och 

förändras väldigt snabbt. Designers måste ta hänsyn till detta och skapa flexibla lösningar 

som går att applicera även då tekniken förnyas. Det har exempelvis nyligen införts en ny 

standard på hur man strukturerar en hemsida, vilket öppnar upp många nya möjligheter för 

en designer. Även sidans innehåll blir av större vikt än inom andra mjukvarusystem och detta 

måste hållas uppdaterat och aktuellt om inte besökarna ska tappa intresse. Designers måste 

av samma anledning fokusera mycket mer på användargränssnittet, annars kan användaren 

på kort tid byta till en annan hemsida. Vid mer traditionella system har användaren ofta lagt 

ner mycket tid och pengar på att använda systemet i fråga för att byta. De organisatoriska 

skillnaderna innebär att webbutvecklare arbetar med bland annat mycket kortare tidsram 

och hårdare konkurrens. Även om hård konkurrens är vanligt inom IT-branschen så har 

webbutveckling en lägre instegströskel eftersom man inte behöver investera i någon dyr 

utrustning eller liknande.  
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Området som innefattar utvecklingen av webbaserade system, så som hemsidor, kallas för 

“web engineering” (Murugesan, Deshpande, Hansen & Ginige, 2001). Det innefattar alla 

aspekter av webbutveckling så som kravinsamling, webbdesign (en hemsidas kodning och 

utseende), hantering och uppdatering av innehållet och så vidare. Webbutveckling blir därför 

enligt Murugesan et al. (2001) ett multidisciplinärt område där många olika designers måste 

samarbeta för att uppnå ett slutgiltigt och gemensamt resultat.  

2.2 Kravinsamling  

Utvecklingsmetoder används för att få struktur i utvecklingen av en design. Eriksson (2008) 

menar att valet av metod påverkar synen på kravhantering. En av dessa metoder är iterativ 

utveckling. Kravhanteringsprocessen blir därmed också iterativ (Eriksson, 2008). Att samla 

in alla krav vid ett enda tillfälle är en omöjlighet och därmed kan inte en godtagbar design 

skapas utifrån ett enda kravinsamlingstillfälle. Iterativ utveckling innebär att man bygger 

upp ett system i mindre etapper (Eriksson, 2008). Efter en inledande problembeskrivning 

från uppdragsgivaren sammanställer designern den informationen och skapar en prototyp. 

Designern återkopplar med uppdragsgivaren för att stämma av om prototypen möter de krav 

och önskemål som sammanställts från problembeskrivningen.  Om designförslaget inte gör 

det diskuteras och dokumenteras uppdragsgivarens synpunkter på prototypen. Utifrån den 

informationen skapas en korrigerad prototyp. Denna process itereras tills uppdragsgivaren 

bedömer resultatet som godtagbart för att anses som en slutgiltig design. Den iterativa 

designprocessen medför att de krav som har utmynnats från det inledande mötet med 

uppdragsgivaren inte nödvändigtvis är befintliga under designprocessen gång. Det leder till 

att fastställning av krav är en komplicerad process.  

 

Figur 1. Egen modell över en iterativ designprocess. 

Ett krav definieras som något en produkt måste göra eller en typ av kvalitet som en produkt 

måste inneha (Robertson & Robertson, 1999). Eriksson (2008) påpekar dock att krav är 

förhandlingsbara i en viss utsträckning och säger att ett krav är en önskvärd egenskap eller 
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funktion hos ett IT-system. Vid ett första möte med en uppdragsgivare får en designer ofta en 

vag beskrivning över vad uppdragsgivaren vill ha (Eriksson, 2008; Lawson, 2006). Denna 

beskrivning måste därmed omställas till krav för att kunna specificera vad det är designern 

ska producera. En kravspecifikation är en detaljerad lista över vad ett system ska göra och 

fungerar både som en checklista för en designer och som en offert för en uppdragsgivare i 

den bemärkelse att listan konkret beskriver vad uppdragsgivaren har beställt (Benyon, 2010). 

En kravspecifikation kan därmed ge designern och uppdragsgivaren en fingervisning om hur 

lång tid ett projekt kommer att ta genomföra och vad det kommer att kosta.  

Eftersom det inledande mötet med en uppdragsgivare sällan ger någon djupare 

beskrivning av vad en designer förväntas skapa tillämpas olika metoder för att samla in krav. 

Olika termer beskriver denna process. Kravinsamling antyder att kraven finns att “samla in” 

av designern, kravgenerering ger indikationer på en mer kreativ process, kravframtagning 

sker genom interaktion med en uppdragsgivare. Inom IT-utveckling benämns det främst som 

kravhantering (requirements engineering) och är en formell process. Vilken term som 

används för att beskriva denna process är mindre relevant, slutsatsen Benyon (2010) drar är 

att det handlar om att skapa sig en förståelse för kraven och varför de ställs från en 

uppdragsgivare.  

Krav delas främst in i två kategorier som består av funktionella och icke-funktionella krav 

(Benyon, 2010; Eriksson, 2008). Ett funktionellt krav beskriver vad det är man vill få ut 

funktionsmässigt av en design. Ett funktionellt krav för en hemsida skulle exempelvis kunna 

vara att en användare ska kunna registrera sig på den och att användaruppgifter sparas i en 

databas. Funktionella krav är alltså beskrivningar på vad ett system ska göra. Om 

funktionella krav beskriver vad en hemsida ska göra, beskriver icke-funktionella krav hur det 

ska fungera. För att utveckla tidigare exempel beskriver då ett icke-funktionellt krav 

exempelvis hur många användare som kan registreras på sidan. Icke-funktionella krav kan 

därmed benämnas som kvaliteter ett system ska ha. Eriksson (2008) menar att det inte finns 

några helt entydiga definitioner på icke-funktionella krav men delar in dem i fyra kategorier. 

De kan beskrivas i kvaliteter som användarbarhet, tillförlitlighet, prestanda och 

underhållbarhet. Användbarhet är krav som går att mäta, testa och utvärderas. Ett exempel 

på ett användbarhetskrav kan i kravspecifikation utformas som att systemet ska uppfattas 

som lättanvänt av minst åtta av tio tillfrågade personer. Tillförlitlighetskrav innebär att ett 

system inte får prestera sämre än en bestämd felfrekvens. Att bestämma en felfrekvens gör 

även detta krav möjligt att testa och utvärdera tillförlitligheten av ett system. Ett system som 

hanterar kritisk data, exempelvis ett journalsystem för sjukvård skulle ett tillförlitlighetskrav 

vara att systemet inte får ha mer än tre driftsavbrott per år. Prestandakrav uttrycks i svarstid 

och skulle kunna utformas som ett krav på att det inte får ta mer än tre sekunder från att en 

användare registrera sig på en hemsida tills det att användare får en bekräftelse på 

registrering. Underhållbarhetskrav kan exempelvis innebära att ett system ska vara billigt 

och enkelt att underhålla. Underhållbarhet underlättas av att ett system också sparar 

loggfiler över fel som inträffar när ett system är i drift. Ett underhållbarhetskrav kan därmed 

innebära att ett system ska föra en logg över vilka fel som inträffar när en användare besöker 

en hemsida.  
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Kraven skapar alltså en förståelse för de egenskaper den produkten en designer ska 

producera. En korrekt genomförd kravinsamling är därmed en viktig aspekt i ett 

designprojekt. Eriksson (2008:21) refererar till en studie gjord av Martin (1984) som menar 

att felaktig kravhantering utgör 56 % av alla felkällor vid utveckling av IT-system. 

Benyon (2008) menar att metoder för kravinsamling bör anta ett människocentrerat 

tillvägagångssätt. Att vara människocentrerad innebär att en designer bör undersöka vad det 

är människor vill ha, inte vad tekniken kan erbjuda. En designer bör därmed låta 

uppdragsgivaren vara delaktig under designprocessen. Fördelen med detta tillvägagångssätt 

är att en designer kan engagera ett större antal individer hos uppdragsgivaren och få flera 

olika synpunkter på ett designbehov. Dessa synpunkter bör sedan analyseras för att 

sammanställa detta i form av krav.  

Vanliga metoder för kravinsamling innefattar bland annat intervjuer med uppdragsgivare, 

enkätundersökningar, workshops, storyboards och så vidare (Eriksson, 2008; Benyon, 2010). 

Mohsin, Sajid och Nayyar (2010) konstaterar att en enda metod för kravinsamling inte ger en 

fullständig översikt och menar därför att en kombination av flera metoder är nödvändigt. De 

observerade även att det i större organisationer finns hela avdelningar avsatta för 

kravhantering. Dessa avdelningar hanterar alla krav och validerar dem med uppdragsgivare. 

Därefter skapas en design av andra avdelningar inriktade på själva skapandet av en produkt. 

Mindre organisationer har inte de resurserna att lägga på kravhantering. Det leder till att 

exempelvis en webbutvecklare eller en webbdesigner inom organisationen också får ansvar 

för kravhantering. i sin tur leder det till ökad arbetsbelastning och därmed att det blir svårare 

att möta tidsgränser för projekt samt ställer högre krav på kompetensen på arbetslaget.  

Overmyer (2000) menar att kravhanteringsprocessen inom webbutveckling skiljer sig från 

systemutveckling och pekar på tre tydliga skillnader. Den första är att hemsidor i vissa fall 

mer kan betraktas som publikationsverktyg och liknar det med tidningar och broschyrer. Det 

är vanligt att tidningar har internetbaserade versioner tillgängliga för allmänheten. Den 

största skillnaden mellan en fysisk tidning och en interaktiv tidning är uppenbarligen att de 

är publicerade i ett annat medium. En redaktör som kan ställa krav för hur en tidning i 

pappersformat ska publiceras behöver antagligen assistans med att definiera krav för en 

interaktiv tidning, då i val av teknisk plattform. Det medför därmed att den individ som är 

ansvarig för kravhanteringsprocessen måste ta en mer aktiv roll för att undersöka och 

definiera de krav en tekniskt okunnig uppdragsgivare har. 

Den andra skillnaden är att funktionella krav och icke-funktionella krav ibland kan vara i 

konflikt med den grafiska designen inom webbutveckling. De funktionella och icke-

funktionella kraven samlas in före den grafiska designen påbörjas och det medför att den 

grafiska designen måste anpassas efter de fastställda funktionalitetskraven. Overmyer 

(2000) menar att den grafiska designen för en hemsida inte är väl förstådd inom 

kravhanteringsprocessen och istället behandlas som en separat del inom webbutveckling. 

Oftast bedöms grafiska designförslag subjektivt av uppdragsgivaren och effekten av det är att 

om ett grafiskt designförslag i ett tidigt skede av designprocessen accepteras kan de begränsa 

hur de funktionella och icke-funktionella kraven kan realiseras. För att hantera denna aspekt 

av webbutveckling menar Overmyer (2000) att multidisciplinära designgrupper bör utveckla 

hemsidan för att konflikt mellan funktionella krav och grafisk design inte ska uppstå. Om det 
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roller som är inblandade har en multidisciplinär expertis har alla kunskap om olika 

egenskaper och påverkan mellan varandra som funktionella och icke-funktionella krav 

besitter. 

Den tredje skillnaden är att webbutvecklare förväntas att konstruera en hemsida under 

väldigt tidsbegränsade perioder. Detta beror på att det finns en felaktig bild av att 

webbutveckling är enkelt att genomföra (Overmyer, 2000). Att exempelvis konstruera en 

enkel statisk hemsida kräver inga djupare kunskaper och därmed sätts korta perioder för 

utveckling av hemsidor. Det är därmed viktigt att vara handlingsbredd med de resurser som 

finns tillgängliga.  

2.3 Problem med kravinsamling 

Young (2002) och Eriksson (2008) skriver att det svåraste i kravinsamlingsdelen inte är att 

dokumentera vad beställare och användare vill ha utan att hjälpa dem att förstå vad de 

behöver. Lowe (2003) menar att webbaserade applikationer är väldigt varierande i sin natur. 

Online- och webbaserade applikationer kan bland annat vara ämnade för att bidra med 

information, skapa möjligheter för internetbaserad handel, bidra som ett verktyg för 

kollaborativt arbete och för att bygga communities. Lowe (2003) fortsätter med att hävda att 

webbaserade applikationer har en gemensam egenskap och det är att de alla påverkar 

interaktionen mellan uppdragsgivaren som använder applikationen och dess kunder eller 

intressenter som interagerar med applikationen. Lowe (2003) menar att detta till skillnad 

från mer konventionella IT-system, som inte helt är webbaserade, exempelvis ett nytt 

kassasystem för en detaljhandel påverkar organisationen internt. IT-system påverkar alltså 

hur företag arbetar med interna processer medans webbaserade system påverkar 

kommunikationen utåt mellan organisationen och deras intressenter. Den förändrade 

interaktionen med intressenterna påverkar i sin tur hur organisationens affärsmodell ser ut 

menar Lowe (2003). Ett tydligt exempel på detta är internetbaserade handels expansion och 

allt vanligare tillvägagångssätt för detaljhandel. 

De förändrade affärsmodellerna för företagen påverkar sedermera vilka krav som ställs på 

webbapplikationerna. Kravhantering inom webbutveckling är dock problematiskt på grund 

av att tekniker ideligen utvecklas, vilket i sin tur leder till en osäkerhet och otydlighet kring 

webbdesignområdet. Det blir då svårare för uppdragsgivare att fastställa vilka teknikval som 

är rimliga för specifika webbdesignprojekt. Eriksson (2008) skriver även om andra problem 

som kan uppstå under kravinsamlingen. Många gånger kan det vara svårt att få tillgång till de 

olika representanterna för organisationen på grund av att de exempelvis helt enkelt inte har 

tid till att delta i de metoder designern avsätter för kravinsamling. Anställda på 

organisationen som är delaktiga i kravinsamlingsprocessen kan också bytas ut under 

projektets gång.  

I ett webbprojekt är många olika yrkesroller inblandade (Dekker, 2010). Det är därför 

viktigt att en kontinuerlig kontakt med uppdragsgivaren och designern bibehålls under hela 

designprocessen. Detta ger designern en större förståelse för vad syftet med en hemsida är, 

vilken målgrupp den ska nå ut till och generellt bättre förstå vad uppdragsgivaren vill få ut av 

hemsidan (Dekker, 2010). 
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Dekker (2010) säger att fysiska träffar mellan inblandade parter i ett webbdesignprojekt är 

att föredra men att det inte alltid finns möjligheter för detta om designer och uppdragsgivare 

befinner sig på olika geografiska platser eller inte är tillgängliga av andra anledningar. 

Kontakt förs då med hjälp av digitala hjälpmedel. Det mesta av korrespondensen mellan 

uppdragsgivare och designer sker via genom email eller mjukvara ämnade för att skicka 

snabbmeddelanden.  

Lowe och Eklund (2002) hävdar att uppdragsgivare ofta har svårigheter med att 

artikulera och formulera sina behov i den inledande fasen av webbprojekt, speciellt innan 

möjliga lösningar för deras behov har presenterats Detta beror på att uppdragsgivaren inte är 

bekant med tekniken, vad som kan åstadkommas med den och hur det påverkar 

interaktionen mellan organisationen de representerar och deras intressenter. Vidare berättar 

författarna att förståelsen och möjligheten att uttrycka sina behov förfinas i takt med att en 

lösning har presenterats för uppdragsgivaren. Att använda sig av prototyper är därför viktigt 

för att få en klar bild av kraven som ställs på en design. Lowe och Eklund (2002) säger att 

designprototyper som skisser på designförslag är ett viktigt verktyg för att öka förståelsen och 

tydligare kunna formulera sina krav för uppdragsgivare.  
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3. Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverk vi valt att använda är baserat på designteori inom 

interaktionsdesign. Vi använder detta ramverk för att utifrån designern perspektiv 

beskriva hur designprocessen fungerar, hur den påverkas av situationen som designern 

befinner sig i och den individ som tar sig an rollen som designer. Enligt Löwgren och 

Stolterman (2004) är varje designprocess ett resultat av den person eller de personer som 

ansvarar för att utföra arbetet och ett resultat av de förutsättningar i form av resurser och 

tid som avsatts, men också ett resultat av den situation som råder. 

3.1 Situationen 

Design äger alltid rum i ett sammanhang (Löwgren, & Stolterman, 2004). Lawson (2006) 

menar att en designprocess oftast initieras av en klient med ett uttryckt behov som klienten 

inte har resurser till att lösa själv. En klient har därför rollen som uppdragsgivare. En klient 

kan utgöras av en individ eller en samling individer som representerar en organisation. 

Uppdragsgivaren är den bakomliggande anledningen till varför en designprocess pågår och 

den som bistår med finansiering (Löwgren & Stolterman, 2004). Oavsett vem som initierar 

ett designprojekt arbetar alltid en designer mot en uppdragsgivare. När en uppdragsgivare 

ber någon att agera som en designer skapas en designsituation. Oavsett om det är en 

organisation eller en enstaka individ är det detta som designern måste förhålla sig till och 

skall skapa ett resultat för (Löwgren & Stolterman, 2004). 

En designer arbetar praktiskt taget aldrig ensam. Design är en som sagt en komplex 

vetenskap som kräver kunskaper från flera olika områden. En individ kan omöjligt besitta 

alla dessa kunskaper så designarbete är därför en förening av olika individer med olika 

kompetensområden. Inom en designprocess behöver alla inblandade designers veta hur och 

när saker ska göras. Det i sin tur medför att en designprocess också är en social process. 

Organisation och struktur för hur designprocessen ska genomföras blir därför viktigt. Med 

tanke på att det är många individer inblandade i en designprocess måste den också designas 

för att motverka oklarheter kring struktur och genomförande. Alla som är inblandade i 

designprocessen påverkar hur den utvecklas (Löwgren & Stolterman, 2004).  

IT-projekt brukar delas in i olika delar där delar av designlösningen placeras ut på olika 

arbetslag. En nackdel med det är att om det inte finns någon samordning kring dessa är 

risken att det blir svårt att få dem att passa med varandra. Det krävs därmed att alla 

inblandade är klara över vad som ska göras och varför det görs. Informell kommunikation 

över dessa grupperingar bidrar med att minska osäkerheten och klargöra förändringar. I 

praktik kan det göras genom att låta arbetslag arbeta tillsammans eller anamma 

utvecklingsmetoder som skapar tillfällen för detta (Löwgren & Stolterman, 2004).  

3.2 Designprocessen 

Tre faktorer som påverkar designprocessen är kombinationen mellan den individ som antar 

sig rollen som designer, resurserna som finns tillgängliga för designprojektet, samt 

situationen som designern verkar inom (Löwgren & Stolterman, 2004). Skillnader mellan 

dessa kommer alltid att existera i en designprocess och leder till att resultatet av den aldrig 

kan vara helt förutsägbar. Om det slutgiltiga resultatet är förutsägbart menar Löwgren och 
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Stolterman (2004) att det inte rör sig om en designprocess. Därför är varje designprocess 

unik. Av denna anledning är det svårt att fastställa specifika arbetsmetoder och tekniker som 

går att använda på samma sätt vid varje designtillfälle. Detta påstående bekräftas av Lawson 

(2006) som säger att det inte finns några metoder som är helt applicerbara på alla 

designprocesser. Således finns det ingen sekvens av steg som en designer kan följa som alltid 

leder till ett godtagbart resultat. Metoder för design måste därför alltid anpassas efter 

designsituationen i fråga. 

Löwgren och Stolterman (2004) menar att designprocessen är för komplex och varierande 

för att kunna beskrivas på en generell nivå. Lawson (2006) vidhåller påståendet om att 

designprocessen är ett svårdefinierat begrepp. Definitionerna är antingen för vaga eller för 

precisa för att fånga alla komplexa bitar inom dess natur. Löwgren och Stolterman (2004) 

delar in designprocessen i tre abstraktionsnivåer som de kallar för vision, operativ bild och 

specifikation. 

När en designer möts av en designsituation uppstår en första bild över möjliga resultat. 

Dessa utformas av exempelvis en inledande konversation, bakgrundsmaterial, eller en 

problembeskrivning tillhandahållet av uppdragsgivaren. Visionen är diffus och fungerar som 

en organiserande princip för att förstå designsituationen (Löwgren och Stolterman, 2004). 

En vision är något som uppstår i en designers eget huvud och det är konkretiseringen av 

visionen som skapar underlag för hur designprocessen ska gå vidare. 

För att förtydliga visionen skapar designern skisser, bilder, dokumenterar behov och krav 

för att försöka artikulera vad visionen innebär och hur det slutgiltiga resultatet kan formas. 

Detta är skapandet av en operativ bild. Skillnaden mellan en operativ bild och en vision är att 

den operativa bilden är explicit och därmed greppbar. Genom att externalisera sitt tänkande 

och konkretisera visionen skapas en tydligare bild av designsituationen. Löwgren & 

Stolterman (2004) menar att detta oftast inte följer någon plan eller metod utan främst 

bidrar till för designern att samla på sig material. Detta material används i tre avseenden. Att 

forma idéer som stimulerar ett kreativt tänkande och strukturera samt se logik i 

designprocessen. De används för att kommunicera med designern själv, att få ut det 

abstrakta tänkandet i sitt huvud genom att exempelvis anteckna idéer på ett papper. Det ger 

tänkandet en konkret form och skapar möjligheter för reflektion kring designbeslut. Till sist 

bidrar det även för andra aktörer som är inblandade i designprocessen att tolka designidéer. 

Det skapar underlag för kommunikation och diskussion kring idéer. Kommunikationen 

mellan uppdragsgivare och designer är därför viktig för att utmynna vad det är en 

uppdragsgivare egentligen vill att en designer ska åstadkomma. Det är naivt att anta en 

uppdragsgivare presenterar en komplett problembeskrivning för en designer vid det 

inledande skedet av en designprocess. 

När designprocessen fortskrider förfinas den operativa bilden eftersom en högre förståelse 

för designsituationen växer fram. När en operativ bild är tillräckligt utarbetad för att en 

konstruktionsprocess kan inledas kallar Löwgren & Stolterman (2004) detta för en 

specifikation. Med specifikationen som underlag är det alltså möjligt att skapa en produkt. 

Löwgren & Stolterman (2004) menar att designprocessen är dynamisk och problemet som 

designern ställs inför gradvis förtydligas i takt med fortskridandet av designprocessen. I takt 

med att produkter skapas och presenteras för uppdragsgivare kommer nya krav och faktorer 
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som designer måste förhålla sig till att dyka upp. För att förhålla sig till de nya ramarna som 

har uppkommit skapas mindre designprocesser inom designprocessen där visioner väcks, 

som designern försöker fastställa med en operativ bild och senare konstrueras utifrån ännu 

en specifikation. Detta innebär den första specifikation inte nödvändigtvis leder till en 

slutgiltig design utan snarare bidrar med vidare förståelse för designsituationen då både 

designer och uppdragsgivare får en klarare bild över möjligheter, begränsningar och krav 

(Löwgren & Stolterman, 2004). Designprocessen är alltså inte linjär, utan dynamisk. 

 

Figur 2. Löwgren och Stoltermans modell över den dynamiska designprocessen (Löwgren 

& Stolterman, 2004:34). 

Designarbete är både en undersökande och utforskande process. Genom att möta en 

designsituation väcks idéer om möjliga lösningar hos designern. Undersökningen är som 

mest tydlig i de inledande faserna av en designprocess (Löwgren & Stolterman, 2004). Syftet 

med en undersökning är för designern att ta reda på så mycket om designsituationen som 

möjligt. Löwgren och Stolterman (2004) menar att själva situationen ofta redan existerar, 

som till exempel en specifik arbetsplats. För designern handlar det alltså om att sätta sig in i 

denna situation och förstå sig på de förutsättningar som råder. Metoder för undersökning 

bidrar med att skapa analysmaterial för designern. 

Om en specifik arbetsplats utgör designsituationen är ett exempel på en metod för 

undersökning att hålla en så kallad framtidsverkstad. I en framtidsverkstad för 

uppdragsgivare och designer en diskussion kring situationen för att utmynna vilka 

förutsättningar och behov som finns. Den framtidsverkstad som Löwgren och Stolterman 

(2004) redogör för går igenom tre faser. Den första fasen benämner de som en kritikfas där 

deltagare i framtidsverkstaden ”brainstormar” kring den situation de befinner sig i och 

kritiska observationer och påståenden kring situationen uppdagas. Detta medför att man 

identifierar behov och problemområden. Därefter diskuteras möjliga lösningar i en fantasifas 

där deltagare i framtidsverkstaden fritt får komma med idéer kring hur en situation kan 

förbättras, förändras eller omstruktureras. Till sist så går deltagarna in i en 

implementationsfas där de värderar dessa förslag på förbättringar utifrån hur väl de passar in 

i den givna situationen. Designerns roll är att agera som ledare och dokumenterar allt 

material som skapas under denna framtidsverkstad. Utifrån det materialet som skapas 
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genom den här metoden har därmed en designer underlag för att påbörja en designprocess. 

Detta är dock endast ett exempel på en möjlig metod för att utmynna behov och en vidare 

förståelse för designsituationen. Löwgren och Stolterman (2004) säger att 

undersökningsdelen i en designprocess är en vital del. Kontentan är att oavsett vilken metod 

som används är förmågan att avgöra vilken situation man står inför och vad som krävs inom 

designsituationen oerhört viktig. 

Löwgren och Stolterman (2004) beskriver utforskningen som en studie av det möjliga, en 

utforskning av vad som skulle kunna skapas. Det medför i praktiken att studera 

uppdragsgivaren och dess förutsättningar, alltså designsituationen som designern befinner 

sig i. Det är viktigt att inte endast förhålla sig till en grundidé utan att utforska många olika 

möjliga designlösningar. Divergens i utforskandet motverkar fixering vid endast en idé och 

skapar en öppen och kreativ dialog kring designlösningar. Att låsa fast sig vid subjektiva 

idéer försvårar arbetet med att se andra kreativa lösningar (Lawson, 2006; Löwgren & 

Stolterman, 2004). 

3.3 Designern 

Det som utmärker en skicklig designer är förmågan att betrakta och bedöma en komplex 

situation och genom kreativt tänkande skapa en design som uppfyller situationens 

funktionella, strukturella, estetiska och etiska krav (Löwgren & Stolterman, 2004:58). 

Författarna presenterar begreppet designintelligens. Traditionell intelligens är mått på 

förmågan att tänka logiskt, analytiskt och att se och dela in stora informationsmängder i 

mindre detaljer. Designintelligens är mer utmärkande av att kunna skapa helheter från 

otillräcklig information. Att utgå från otillräckligt beskriven information och kunna se hur 

det kan utgöra en helhet kräver kreativt tänkande. Detta medför att en designer som ser 

dessa samband visar på designintelligens. Därmed behöver också designern en förmåga att 

känna igen kvalitet. Att känna igen kvalitet är att kunna bedöma möjliga designlösningar 

utifrån de strukturella, funktionella, estetiska och etiska aspekterna och hur de bidrar till det 

sammanhang som utgör designsituationen. 

En designer som har tidigare erfarenhet av designsituationer får rimligtvis inspiration av 

tidigare erfarenheter när designern sätts in i nya designsituationer. Innovativa lösningar är 

dock domänberoende (Löwgren & Stolterman, 2004) så en designer som verkar inom ett 

specifikt område har därför inte nödvändigtvis hjälp av tidigare erfarenheter, exempelvis 

arkitektdesign för att skapa webbapplikationer.  

Vid inledandet av en designprocess måste en designer bedöma hur designprocessen ska 

ramas in. Inramningen av designprocessen medför att designern skapar provisoriska gränser 

för arbetet och därmed ett skapa ett tydligare fokus för designprocessens riktning. För 

mycket frihet är kreativitetshämmande och därmed blir inramningen en viktig bedömning 

för en designprocess (Löwgren & Stolterman, 2004). Förmågan att bedöma vad som utgör en 

passande helhet för en design är likaså en viktig egenskap. Det skiljer sig från att rama in en 

designprocess då en designer istället bedömer vilka delar och aspekter av en design som 

tillsammans kan samspela och bidra till varandra. 
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En designer ska också navigera sig genom designprocessen för att föra den framåt. En rad 

olika alternativ kommer att presenteras för en designer där denne måste bedöma vilka 

alternativ som bidrar till att designprocessen leds mot ett resultat. 

En designer gör subjektiva bedömningar av designens utformning och betyder att en 

designer måste reflektera över vilka beslut som fattas (Lawson, 2006). Nackdelen med 

subjektiva bedömningar är att en designer kan värdera sina designlösningar för högt och att 

det därför läggs ner energi och resurser för att lösa behov som egentligen inte bidrar till en 

god design för det tänkta ändamålet. 

Lawson (2006) menar att designers arbetar inom en kontext som kräver handling. Med 

det menar han att designverksamheter i olika stor grad påverkar omgivningen. Detta medför 

att om beslut kring dilemman inte fattas tillräckligt snabbt eller inte alls, får detta oväntade 

konsekvenser för den slutgiltiga designen. En egenskap som utmärker en god designer är 

därför att snabbt agera på problem som inte tidigare är kända. Dessa beslut som fattas är 

oftast kompromisser på grund av otillräcklig information eller brist på underlag om ett 

designproblem. 

Ovanstående punkter går att sammanfatta som att mycket bedömningar måste göras från 

designerns perspektiv. Bedömningsförmåga är därför en utmärkande egenskap för en god 

designer (Löwgren & Stolterman, 2004). Som tidigare nämnt är varje designprocess unik och 

består av konflikter och dilemman som måste hanteras. Löwgren och Stolterman menar att 

detta betyder att en optimal designlösning aldrig kan skapas utan det slutgiltiga resultatet 

som presenteras är en kompromiss av den information som har samlats in om 

designsituationen. Informationen om designsituationen som har samlats in från designern är 

baserad på dennes omdöme. En uppdragsgivares bedömningar är något som en designer 

ibland arbetar med eller emot.  
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4. Metod 

Följande avsnitt redogör för de metoder som använts för att samla in data och komma 

fram till det slutgiltiga resultatet. Här presenteras bakgrunden till vårt metodval, hur 

urvalet skett och en beskrivning av studiens deltagare. Efter det följer en beskrivning av 

våra etiska övervägningar och ett stycke med metodkritik. 

4.1 Val av metod och tillvägagångssätt 

Design av informationsteknik är ett utmanande område, där varje ny uppgift man åtar sig är 

unik. Att beskriva denna process på ett fullständigt sätt är alltså svårt. Man behöver ett 

reflektivt förhållningssätt för att kunna hantera denna komplexitet (Löwgren & Stolterman, 

2004). Med hänsyn till detta applicerades ett kvalitativt angreppssätt på denna studie. Till 

skillnad från kvantitativa studier, där man studerar egenskaper och beteenden som mäts i 

siffror, sätter vi oss istället in i hur människor uppfattar sig själva och sin omgivning. En 

kvalitativ studie kan grunda sig på intervjuer, observationer och analyser av text och bild 

(Ahrne & Svensson, 2011). 

För att samla in kvalitativ data användes semi-strukturerade intervjuer. Det innebär att en 

serie frågor ställs som är av en öppen natur. Den som leder intervjun bör inte ställa frågor 

som leder respondenten mot ett visst svar eller en viss riktning. Frågornas öppna karaktär 

definierar ämnet och ger möjligheter för både intervjuare och respondent att diskutera vissa 

frågor mer i detalj (Mathers, Fox & Hunn, 1998). En intervjuform där man som forskare har 

möjligheten att kunna ställa följdfrågor och fördjupa sig mer i vissa ämnen ansåg vi vara det 

lämpligaste tillvägagångssättet för oss, som på förhand inte visste speciellt mycket om det 

område som skulle undersökas. 

4.2 Urval 

Med hänsyn till vår brist på erfarenhet inom webbutvecklingsbranschen följde vi Ahrne & 

Svensson (2011) råd att först göra ett urval av organisationer innan vi börjar göra ett urval av 

individer. Med organisationer menar Ahrne och Svensson till exempel företag, politiska 

partier och idrottsföreningar. Vi ansåg att det i ett tidigt stadie är lättare att ta reda på 

information om själva företaget än deras anställda. När man sedan har fått kontakt med 

företaget kan de hjälpa till att hitta lämpliga personer för intervjun. 

Det finns inte många organisationer som är specialiserade på endast webbutveckling. Det 

är bara en mindre del av alla tjänster de som erbjuds. Ofta kallas organisationerna för 

kommunikationsbyråer eller webbyråer. Exempel på tjänster som kan erbjudas utöver 

webbutveckling är reklamkampanjer, IT-strategier, design av broschyrer och medieträning. 

För att få en så bred bild av området som möjligt beslutades att ingen begränsning skulle 

göras när det kommer till företagens storlek. Det är av intresse att jämföra hur designers med 

olika bakgrund, yrkesroller och erfarenhet ser på designprocessen. 

En förfrågan skickades ut via e-post till en stor del reklam- och kommunikationsbyråer i 

Umeå som alla arbetar med webbutveckling. Vi kom snabbt till insikten att vår sökradie 

behövde breddas eftersom de flesta företag inte hade tid nog att avvara för en intervju. Totalt 

skickades 21 förfrågningar ut till företag i norra Norrland. Förfrågningen innehöll en 

beskrivning av oss själva, syftet med studien och en undran om de hade möjlighet att avvara 
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ungefär en timme för en intervju. Förfrågningarna genererade i två intervjuer ansikte mot 

ansikte. Respondenterna och företagens namn har anonymiserats i transkriberingen så de 

inte ska gå att identifiera av utomstående. När de nämns i texten kommer istället respektive 

persons roll att användas. Nedan följer en beskrivning av samtliga respondenter. 

4.2.1 Intervju 1: Digital project manager 

Denna respondent arbetar på en kommunikationsbyrå med kontor i flera delar av landet. De 

utför ett antal olika digitala tjänster utöver webbutveckling. Bland annat tryck, PR och 

reklam. Med många återkommande kunder både i Sverige och i Europa har de etablerat sig 

som ett stort kommunikationsföretag. Som digital project manager (DPM) på det här 

företaget leder man alla digitala projekt, vilket inkluderar ansvar för både kunderna och det 

arbetslag som utvecklar produkterna. Stor del av kommunikationen mellan uppdragsgivaren 

och företaget går genom denna person. De arbetar med kunder runt om i Sverige och har 

även kunder utomlands. 

4.2.2 Intervju 2: Art director 

Den andra respondenten arbetar som art director (AD) på en webbyrå som har kontor på två 

platser i Norrland. Denna roll har respondenten haft i drygt ett år. AD är utbildad inom 

grafisk formgivning med inriktning på förpackningsdesign. Företaget är relativt nytt och 

beskrivs av respondenten som en liten organisation. Som AD på detta företag består 

arbetsuppgifterna av att hantera den generella kundkontakten. Detta innebär uppstart av 

kunder, inledande kundmöten, presentation av designförslag och liknande. Utöver det 

arbetar denna person med att skapa grafiskt innehåll på webbsidor och material som ska 

tryckas. Deras kunder är mindre företag riktade mot industribranschen.  

4.3 Insamling av data 

Båda intervjuerna genomfördes i respektive företags konferensrum. De spelades in med en 

diktafon och transkriberades senare över till textdokument. Under intervjuerna behandlades 

företagens arbetsmetoder med inriktning på hur de hanterar uppdragsgivarens önskemål, 

hur de kommunicerar med uppdragsgivaren och hur de kommunicerar internt inom 

företaget. Vi frågade även hur de arbetade mer generellt i olika webbprojekt. På grund av 

intervjufrågornas öppna karaktär och respondenternas olika rollbefattning kom intervjuerna 

att se olika ut. De följdfrågor som ställdes påverkade också detta.  

En intervjuguide skapades där frågorna delades in i olika kategorier. Till en början 

ställdes inledande frågor om respondenten och dennes företag som skulle vara enkla att 

besvara. Till exempel vilken befattning personen hade på företaget och lite om vilken 

bakgrund de hade. Detta gjordes för att få respondenten att känna sig bekväm med 

intervjusituationen. Efter det följde frågor om organisationen för att få en bild över hur stort 

företaget är, vilka kunder de har och vilken typ av projekt de arbetar med. Vidare hade vi en 

kategori som behandlade kundmötet och hur uppdragsgivarens krav, förväntningar och 

önskemål med webbsystemet samlades in. Slutligen följde frågor om företagets 

arbetsmetoder och hur interaktionen med uppdragsgivaren såg ut under projektets gång 

samt hur det färdiga resultatet presenterades. Intervjuerna avslutades med en genomgång av 
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vad som diskuterats. Här fick respondenten även chans att lägga till eventuella tankar som 

dykt upp under intervjuns gång. 

Den första intervjun genomfördes med digital project managern på en 

kommunikationsbyrå. Utöver respondenten närvarade samtliga tre personer som genomfört 

denna studie. En person agerade samtalsledare medan övriga två antecknade. Respondenten 

var väldigt ivrig att utveckla sina svar på de frågor som ställdes vilket gjorde det svårt att följa 

den intervjuguide som på förhand konstruerats. Många gånger drev respondenten in på 

andra tankar och började behandla andra kontexter än de som tillhörde den fråga som 

ställdes. Många frågor besvarades dock samtidigt som en annan fråga bearbetades och därför 

anser vi oss vara nöjda med de data som samlades in. Cresswell (2007) beskriver hur 

respondenter i en intervju nödvändigtvis inte kommer att svara på de frågor som ställs av 

forskaren och kanske till och med svarar på frågan senare under intervjun. Frågor måste 

konstrueras så deltagaren håller sig fokuserad på svaret och inte svävar iväg från ämnet. Vi 

upplevde att så var fallet och därför omformulerades vissa frågor för att få en tydligare 

struktur till nästa intervju. Möjliga följdfrågor förbereddes på förhand för att kunna få ett så 

optimalt resultat som möjligt. 

Till nästa intervju, med en art director, beslutades att närvara med endast två personer; 

en som skötte samtalet och en som förde anteckningar. Detta beslut fattades eftersom det 

kändes överflödigt med två personer som lyssnar och för anteckningar. Respondenten i fråga 

var mer fåordig och krävde mer bearbetning i form av följdfrågor från samtalsledaren. 

Efter intervjuerna fördes ljudfilen från diktafonen över till en dator där den 

transkriberades i sin helhet till ett textdokument med hjälp av Microsoft Word. Innan 

analysarbetet tog sin början lästes transkriberingarna igenom flera gånger och intressanta 

poänger markerades med överstrykningspenna.  

4.5 Litteraturval 

Den litteratur som presenteras i avsnitt två och tre är främst insamlad från digitala 

sökmotorer som Google Scholar och det digitala biblioteket tillhandahållet av Association for 

Computing Machinery. Tryckt litteratur har lånats från Umeå Universitetsbibliotek.  

Det teoretiska ramverket är till stor del inspirerat av Löwgren och Stoltermans (2004) 

teorier kring designern och designprocessen. Forskningen kring begreppet design är väldigt 

bred och kan handla om allt från arkitektur till bildesign. Löwgren och Stolterman har valt 

att fokusera på design av informationsteknik, vilket enligt dem är ett område som domineras 

av företag som utvecklar mjukvara, hårdvara och telekommunikation. Under detta område 

placeras webbutveckling. 

Löwgren och Stoltermans teorier kring design av informationsteknik är tio år gamla och 

det är relevant att utvärdera om och hur de kan appliceras på ett område där man arbetar 

med korta deadlines och tekniker med brant utvecklingskurva. 
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4.6 Etiska övervägningar 

Eftersom det kan vara känsligt för individer att uttala sig om de företag de representerar var 

vi noga att informera samtliga respondenter om att informationen kommer att hanteras 

enligt konfidentialitetskravet (Forskningsrådet, H. S., 1999). Detta innebär att uppgifterna på 

de som ingår i studierna ska ges största möjliga konfidentialitet och förvaras så att obehöriga 

inte kan ta del av dem. Respondenterna fick även veta att det var helt frivilligt att delta i 

studien och att de kunde dra sig hur när som helst. Efter intervjuerna erbjöd vi att skicka 

sammanfattningar eller hela transkriberingar om så önskades. 

4.7 Metodkritik 

En av de större svårigheterna med undersökningen var att hitta företag villiga att ställa upp 

som respondenter. Det finns gott om kommunikationsbyråer i olika storlek bara i Umeå men 

tidigt kom vi till insikten att vi behövde bredda vår sökradie. Efter att ha kontaktat 21 företag 

i norra Norrland kunde bara två ställa upp på intervju, varav en via mail. Den vanligast 

förekommande anledningen till varför företag tackade nej var att de varför för upptagna med 

pågående projekt och inte hade tid över. Lowe (2003) beskriver att webbutvecklare arbetar 

med korta tidsramar, vilket ser ut att stämma. Hade denna kontakt med företagen börjat ske 

i en betydligt tidigare fas är det sannolikt att fler respondenter hade kunnat ställa upp. Om vi 

haft mer data att utgå från i vår analys hade vi kunna generalisera på ett annat sätt än vad 

som nu blev fallet. 

Som nämns under rubriken ”Urval” kontaktade vi samtliga företag via e-post. Hade denna 

kontakt skett via telefon, eller via besök på plats, upplever vi att det hade varit svårare för 

företagen att avböja. Fördelarna med telefonkontakt är det går att utveckla eventuella 

oklarheter och att man kan svara på eventuella frågor som uppstår. 
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5. Resultat 

Detta kapitel sammanfattar de viktigaste vi anser oss ha fått från våra respondenter. Vi 

delar in de båda respondenterna efter respektive roll och företag de representerar. Av 

konfidentialitetsskäl benämner vi dem som “Företag A” respektive “Företag B”. 

5.1 Resultat från intervjuer 

Den första frågan handlade om vem eller vilka på företagen som tog hand om 

kundkontakten. AD på Företag A berättade att det var hen och byråchefen som skötte 

kontakten med uppdragsgivaren men ibland under projektets gång fanns det tillfällen då de 

inte kunde svara på vissa frågor och då skickades ärendet vidare till deras webbutvecklare. 

DPM tyckte det var viktigt att det endast var en person som hanterade kundkontakten. 

”Det skulle bli en otroligt långsam process om vi skulle dra in alla. Till slut skulle 

man inte veta vem som sagt vad till vem, därför går det via en person.” 

(DPM) 

Båda respondenterna tycker att samarbetet är viktigt mellan de olika rollerna på företaget. På 

Företag A kunde det uppstå problem i samarbetet, eftersom företaget är uppdelat på två olika 

geografiska platser. Dock tyckte AD att samarbetet mellan rollerna som befanns sig på 

samma kontor var bra. På Företag B förde de ett tätt samarbete mellan de olika inblandade i 

webbprojekt. Nästa fråga behandlade hur arbetsprocessen såg ut på företagen. 

”Vi gör alltid en förstudie, oavsett hur litet projektet är. Vi börjar alltid med att åka 

ut till kunden och ha en workshop och då har vi som ett frågebatteri med frågor 

som nulägesanalys, målbilder, syfte, bakgrund, vad de använder för system med 

mera” 

(DPM) 

Företag B hade tagit fram en egen arbetsprocess att följa när de arbetar med ett webbprojekt. 

Anledningen till att de tagit fram en egen arbetsprocess var för att de ansåg att de olika 

rollerna som var inblandade i webbprojekt var ansvariga för olika delar i designprocessen. 

Det medförde att de olika rollerna arbetade parallellt med varandra och att arbetet blev svårt 

att överskåda. På grund av att arbetet blev svårt att överskåda upplevde personalen på 

företaget att det blev stressigt även om kunderna fick leveranserna de förväntade sig. Med 

hjälp av den framtagna arbetsprocessen kan de säkra en viss standard och kvalitet oavsett 

vem som leder ett projekt. DPM gick igenom exakt hur processen gick till genom att visa 

modeller som de skapat.  

De börjar alltid med att göra en förstudie. Det innebär att de gör en nulägesanalys av 

uppdragsgivarens befintliga webbplats om de har en och undersöker dess svagheter samt 

styrkor. De analyserar även uppdragsgivarens konkurrenter och förebilder. Genom att gå 

igenom sökmotorer till den nuvarande webbsidan får de fram statistik på vart besökarna 

kommer ifrån, hur länge de befinner sig på sidan och vad de söker på för att komma dit. De 

identifierar även vilken målgrupp uppdragsgivaren har och vill riktiga sig mot. När 

förstudien är genomförd stämmer de av med kunden för att bekräfta att deras förstudie har 

identifierat rätt behov och önskemål för kunden. 
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Stämmer förstudien går de vidare till att sammanställa en kravspecifikation under ett 

idémöte tillsammans med huvudansvariga inom webbprojektet. Under idémötet diskuteras 

möjliga lösningar för uppdragsgivarens önskemål som den godkända förstudien har visat. 

Detta leder till en kravspecifikation. Därefter återkopplar de återigen med kund för att 

bekräfta att den kravspecifikationen stämmer. DPM menar att kravspecifikationen är viktig 

för båda parter då den fungerar som en bekräftelse för vad uppdragsgivaren har beställt och 

ett sätt för designern att se om de har levererat på alla krav som har ställts.  

“[Kravspecifikationen] är superviktig, därför att när man sen har levererat allt i 

slutändan så måste man kunna gå igenom den. Det kan vara punkter på 100 sidor” 

(DPM) 

På Företag B delas kraven in i icke-funktionella och funktionella krav och utifrån dessa fattas 

ett beslut om teknikval. När kravspecifikationen är godkänd börjar de arbeta med designen. 

Det första som skapas är en sitemap som innebär att de tar fram en struktur för webbsidan. 

De återkopplar ännu en gång med uppdragsgivaren som får bekräfta om strukturen är 

godtagbar. Blir sitemapen godkänd går de vidare och skapar de wireframes för att få en klar 

bild av vad varje sida ska innehålla. Vid godkännande av wireframen går de igenom 

uppdragsgivarens grafiska profil och gör en analys av den. Analysen gör att de kan skapa ett 

grafiskt designförslag som innehåller färger, bilder och vilken känsla som ska förmedlas. 

Detta designförslag är baserat på den godkända wireframen av sidan. De gör en sista 

avstämning för att se så allt fungerar och ser bra ut. De tar sedan fram några mallar som de 

använder sig av som grund till alla sidor. 

“När det är avstämt, det är då vi verkligen kan börja jobba” 

(DPM) 

När alla ovanstående punkter är genomförda börjar de med att koda, programmera, skapa 

innehåll och bildmaterial. Systemutvecklarna gör systemtester innan sidan lanseras för att 

bekräfta att allting fungerar som det ska. Därefter får uppdragsgivaren klicka runt på sidan 

för att se om något saknas. 

Företag B gör även ett omfattande efterarbete vid lansering av en webbsida. De utbildar 

uppdragsgivaren hur sidan ska skötas administrativt. Den sista delen i deras webbprocess 

handlar om support. Det innebär att de levererar statistik och förvaltar teknikplattformen. 

Statistikrapporter levereras en gång i kvartalet och ger en god överblick för hur sidan 

fungerar. Utifrån statistikrapporterna har de möten med uppdragsgivare för att se om några 

förändringar behövs göras eller om nya funktioner ska läggas till.  

”Sen vi införde vår webbprocess har leveranserna blivit mycket bättre. Kunden 

känner sig mer förstådd och känner att den är med på ett annat sätt. Det blir 

lättare att kolla så att det inte blir några misstag och missförstånden minskar. 

Vilket är skönt för oss och för kunden. Alla nöjda och glada.” 

(DPM) 
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Figur 3. Modell över webbprocessen på företag B. 

Företag A börjar med att undersöka uppdragsgivarens verksamhet och hur liknande företags 

webbsidor ser ut. På det första kundmötet tar de reda på vad de vill ha och vilka önskemål 

som finns. Utifrån vad som sagts på mötet skapar de en skiss. Sedan visar de skissen 

tillsammans med en offert. När skissen är godkänd börjar de arbeta med att ta fram ett 

förslag. AD tyckte det var svårt att komma igång med förslaget om uppdragsgivaren inte hade 

något att stå på som till exempel bildmaterial, typsnitt eller företagshistoria. AD tyckte dock 

att de lades ner för lite tid på den inledande fasen när de samlade in kraven. Oftast träffas de 

två till tre gånger á två timmar. AD önskade att Företag A lade ner mer tid på att undersöka 

designsituationen. 

”Efter det första kundmötet sätter vi oss ner och freestylar ihop någonting som 

känns bra utifrån vad man snackat om på mötet.” 

(AD) 

Vid frågan om hur uppdragsgivaren förmedlade sina visioner och önskemål om det grafiska 

utseendet svarade båda respondenterna att det var svårt, därför att de oftast inte förstår vilka 

tekniska möjligheter som finns och har svårt att uttrycka vad de vill ha. AD berättade att 

vissa uppdragsgivare inte har så stor erfarenhet av webb. Då brukar de försöka förklara att 

det finns vissa webbstandarder som till exempel hur hierarkin på de olika sidorna ska vara 

upplagda.  

”Kunden förmedlar ofta sina önskemål i känslor och funktioner. Som till exempel 

saker som ska poppa, glittra eller se fräscht ut” 

(AD) 

AD försökte ändå styra uppdragsgivaren mot deras designförslag och även om det blev 

kompromisser på designen. 
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“Vi kompromissar nog ganska ofta så att vi typ får vår vilja igenom. Det låter ju 

hemskt när man säger sådär men det är ju ändå sanningen. Vi tar ju fram ett 

förslag för att vi tror på att det är en bra form annars skulle man inte ge ut det, 

men sen om kunden säger “men lägg till en stjärna där och stryk under det där”, ja, 

men då kanske man kan mötas halvvägs“ 

(AD) 

DPM tyckte det var viktigt att bygga upp ett förtroende för uppdragsgivaren. Eftersom denne 

inte vet vad som är möjligt att göra och har svårt att uttrycka sig måste designern kunna 

hjälpa till att tillsammans komma fram till bra lösningar. 

Efter det första mötet med uppdragsgivaren berättade båda respondenterna att de 

sammanställde informationen på kontoret. 

När vi frågade om det uppstod ändringar under projektets gång svarade AD att det beror 

på om uppdragsgivaren hade svårt att bestämma sig. Ibland vill uppdragsgivaren lägga till 

eller ta bort saker. I slutet av projekten sker det mycket finslipande fram tills att 

uppdragsgivaren är nöjd. DPM berättade att efter ett förslag godkänts får den inte lägga till 

ändringar som inte finns med i kravspecifikationen. Dock kan det ske mindre ändringar så 

som t ex färgjusteringar på vissa element. 

En av de sista frågorna vi ställde handlade om hur företagen presenterade sina 

webbprojekt. Företag A presenterade sina förslag genom att skicka en bild på designförslaget 

via mail. I samma mail skickade de även med en analys av uppdragsgivarens nuvarande webb 

eller icke existerade webb tillsammans med en offert. Men han önskade att de presenterade 

förslagen på ett annat sätt, nämligen att de träffade uppdragsgivaren istället och pedagogiskt 

fick gå igenom designförslagen och förklara idéerna bakom designförslaget.  

”Det blir väldigt anonymt. Vilket jag tycker är fel. Jag tycker man måste ha det 

personliga mötet människa till människa för att kunna förklara och klä det i ord.” 

(AD) 

DPM förklarade att på Företag B träffade de alltid uppdragsgivaren när de ska presentera ett 

förslag. För att de ska kunna på ett pedagogiskt sätt förklara för uppdragsgivaren vad allt på 

webbsidan är och hur det fungerar. 

”Vi skickar aldrig över en skiss utan att träffa kunden och gå igenom vad allting är 

på ett pedagogiskt sätt.” 

(DPM) 

Företaget B lade alltid upp en utvecklingssite där uppdragsgivaren kan gå in och kolla på 

respektive sida de bygger upp. För att ge uppdragsgivaren en bättre känsla över hur 

webbsidan kommer se ut och fungera. 

”Det blir alltid en annan känsla när man kan gå in och klicka på saker och ting” 

(DPM) 
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6. Diskussion och analys 

I detta avsnitt kommer vi analysera och diskutera de resultat vi kommit fram till från den 

relaterade forskningen och intervjuerna utifrån det teoretiska ramverket.  

6.1 Sammanfattning av litteratur 

Webbutveckling är ett föränderligt område där den tekniska utvecklingen hastigt påverkar 

vilka krav som ställs på hemsidor. Dessutom är den grafiska delen på en hemsida mer 

betydande än i “traditionell” systemutveckling. Utvecklingen måste dessutom ske inom korta 

tidsramar (Overmyer, 2000). 

Vi menar att eftersom många olika discipliner måste kombineras kräver det dessutom 

mer utav individen som tar sig an rollen som designer. Kravhantering används för att samla 

in de egenskaper en uppdragsgivare vill att en hemsida ska ha (Ginige & Murugesan, 2001). 

Vi menar därmed att kravinsamling är avgörande för att förstå vad en designer ska göra. 

Problematiken ligger i att uppdragsgivaren har en låg förståelse för vad som är möjligt att 

realisera och därmed har svårt att artikulera och formulera behov och önskemål (Eriksson, 

2008; Lawson, 2006). Den litteratur vi studerat kring webbutveckling rekommenderar 

därmed en iterativ kravinsamlingsprocess som blandar flera kravinsamlingsmetoder med 

kontinuerlig återkoppling och fysiska träffar för att öka förståelsen för båda parter (Eriksson, 

2008; Dekker, 2010). Att visa designförslag för en uppdragsgivare bidrar med att öka 

förståelsen för webbområdet (Lowe & Eklund, 2002). De grafiska kraven och önskemålen 

behandlas som en separat del under kravinsamlingen. Det kan skapa komplikationer för 

övriga krav (Overmyer, 2000). 

6.2 Situation 

Vi upplever att både Företag A och Företag B har en bred kompetens med flera olika typer av 

designers, bland annat art directors, webbutvecklare, grafisk formgivare och copywriters. 

Organisationen och strukturen för hur designprocessen ska genomföras blir viktig när flera 

kompetenser samarbetar. Det innebär att samtliga designers måste vara på det klara med 

vem som har ansvar för vad och att oklarheter kring struktur och genomförande inte bör 

finnas (Löwgren & Stolterman, 2004). På Företag B fanns en tydlig organisatorisk struktur 

där DPM var ansvarig för alla webbutvecklingsprojekt. All kundkontakt skedde även genom 

denna DPM. Här hade man samtliga designers samlade på samma arbetsplats vilket 

möjliggjorde ett tätare samarbete mellan kompetenserna. Inga oklarheter rådde kring vem 

som ansvarade för vad och vem de skulle rapportera till. Tittar man däremot på Företag A 

befann sig kompetensen på två olika geografiska platser, där designprocesserna verkar skilja 

sig åt. Detta leder till att samarbetet mellan kompetenserna försvåras och gör 

designprocessen mer svåröverskådlig, något som är viktigt enligt den litteratur vi studerat. 

En ytterligare observation som vi gjorde var att de två företagen hade olika typer av 

uppdragsgivare. Företag A arbetade mot mindre företag medan Företag B hade större företag 

DPM berättade att de flesta hade en framtagen grafisk profil att följa men på Företag B hade 

uppdragsgivaren oftast inte det. Detta innebär att för de företag som inte hade en grafisk 

profil fick designern större frihet att utforma designen när den saknades.  
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6.3 Designprocess 

I vår studie har vi uppmärksammat att denna del av designprocessen sköts på varierande sätt 

hos respektive företag. Företag B har insett vikten av detta arbete och lägger ner en avsevärd 

mängd tid och resurser på den här fasen. De använder sig bland annat av en hel dags 

workshop för att samla in uppdragsgivarens krav, där flera intressenter från uppdragsgivaren 

deltar. På Företag A har man insett vikten av kravinsamling, men implementerar den inte i 

arbetsprocessen i lika stor grad. Här träffar man uppdragsgivaren cirka sex timmar, utspritt 

över två till tre tillfällen. AD önskar att Företag A la ner mer tid på denna fas, för att få en 

klarare bild över vad som behöver göras. Vad vi kan se från våra respondenter är att 

praktiker inom området är medvetna om vad som sägs inom forskningen för kravhantering.  

Litteraturen kring webbutveckling påvisar vikten av att presentera designförslag för 

uppdragsgivaren (Lowe & Eklund, 2002). Designteori säger oss att en vision måste 

konkretiseras för att föra designprocessen vidare (Löwgren & Stolterman, 2004). Vad vi har 

sett genom intervjuer är att detta görs på båda företagen men i olika omfattning. Företag B 

bygger upp allt mer konkreta designförslag som uppdragsgivaren får lämna synpunkter på. 

Detta ger dem och uppdragsgivaren en tydligare bild av vad det är som produceras. Eftersom 

den operativa bilden är underlag för kommunikation enligt Löwgren och Stolterman (2004) 

menar vi att detta bör göras kontinuerligt på en gradvis mer detaljerad nivå. 

Kontinuerlig kundkontakt är något som de båda respondenterna tyckte var viktigt. På 

Företag B kontaktades uppdragsgivaren efter varje del i deras framtagna arbetsprocess. Efter 

det första kundmötet sammanställer de informationen och skapar en prototyp. De 

återkopplar sedan men uppdragsgivaren för att se om önskemålen stämmer. Det blir en 

iterativ arbetsmetod eftersom de samlar in kraven under flera olika tillfällen (Eriksson, 

2008). Något som vi uppmärksammande var att Företag B valde att “låsa fast” sina beslut i 

kravspecifikationen och därmed kunde inte uppdragsgivaren göra allt för stora ändringar på 

sidans utformning under utveckling av sidan. Företag A gjorde justeringar löpande under 

arbetsprocessen utifrån uppdragsgivarens önskemål.  

Företag B har tagit fram en arbetsprocess som de använder sig av vid varje webbprojekt. 

Deras arbetsprocess är framtagen för att underlätta arbetet och den har bidragit till att 

leveranserna blivit mycket bättre. Delar i Företag Bs arbetsprocess önskade AD att de gjorde 

på Företag A, bland annat en mer omfattande förstudie och bättre presentation av 

designförslag. Enligt DPM har deras arbetsmetod hjälp dem till kvalitetssäkra deras 

produktioner men enligt Löwgren och Stolterman (2004) och Lawson (2006) är varje 

designprocess unik och det är svårt att fastställa specifika arbetsmetoder. Detta är en 

intressant observation vi har gjort från litteraturgranskningen och de kvalitativa intervjuerna 

som pekar mot en skillnad mellan litteratur och praktik.  

6.4 Designer 

Som en designer i ett webbprojekt måste man besitta vissa egenskaper. En av våra 

respondenter menade att det var viktigt att hjälpa uppdragsgivaren att förstå vilka tekniska 

möjligheter som finns och tillsammans komma fram till lösningar, eftersom uppdragsgivaren 

många gånger har en bristande kunskap om webbsidor. Precis som Lowe och Eklund (2002) 

som också menar att uppdragsgivaren ofta har svårt att uttrycka sig på grund av att den inte 
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är bekant med tekniken. Men med hjälp av prototyper kan designern hjälpa uppdragsgivaren 

med att få en tydligare bild.  

Ett annat problem som vi observerat är att uppdragsgivaren kan ha svårt att bestämma sig 

och därmed ofta vill göra ändringar. Då är det viktigt som designer att kunna fatta ett beslut 

om när det inte behöver göras fler ändringar. På Företag B får inte uppdragsgivaren göra 

några större ändringar efter att kravspecifikationen är godkänd men på Företag A sker 

ändringar under hela projektets gång. AD beskrev att om uppdragsgivaren hade svårt att 

bestämma sig som ett problem, då måste designern fatta ett beslut om att det inte behöver 

göras fler ändringar. Löwgren och Stolterman (2004) skriver att det är viktigt att en designer 

kan rama in designprocessen. Eftersom ett webbprojekt oftast har flera olika designers 

inblandade är det viktigt att varje individ har en klar bild över vad den ansvarar över. Den 

person som har ansvaret för kundkontakten måste ha en övergripande förståelse över varje 

del i projektet. Eftersom de båda respondenterna vi intervjuade hade hand om 

kundkontakten kunde vi se att de hade en bra förståelse för alla delarna i webbprojektet och 

vad som är möjligt att realisera.  

En observation vi gjorde var att våra respondenter menade att deras uppdragsgivare ofta 

uttryckte sig i känslor och väldigt bildligt språk när det kom till de grafiska bitarna under 

kravinsamling. Företag B baserade sin design på uppdragsgivarens grafiska profil och de 

känslor denne beskrev hur sidan skulle se ut. Båda respondenterna menade att mycket 

tolkande av dessa känslor och kreativ frihet bestämde det grafiska utseendet på en hemsida 

vilket vi menar tyder på att våra respondenter kunde skapa en helhet av otillräcklig 

information. I det teoretiska ramverket beskriver Löwgren och Stolterman (2004) 

designintelligens som ett tecken på just detta.  

6.5 Sammanfattning 

Löwgren och Stolterman menar att undersökning inte följer någon specifik metod men vad vi 

kan se från den litteratur som vi har studerat pekar den snarare mot vikten av ett nyanserat 

metodval (Eriksson, 2008; Benyon, 2010). Vi har sett att med hjälp av kravinsamling skapar 

sig designern en förståelse för designsituationen. Vi noterade i både forskning och empiri att 

dilemmat ligger i att en uppdragsgivare ger vaga beskrivningar på sitt designbehov (Eriksson, 

2008; Lawson, 2006). Vi kopplar detta till Löwgren och Stolterman (2004) som säger att det 

då faller på designern att skapa sig en förståelse genom att se en helhet från otillräcklig 

information, ett tecken på designintelligens. Vi har sett i vår empiri att en designer gör 

subjektiva bedömningar som också förstärks i litteraturen (Lawson, 2006), detta tar sin form 

inom webbutveckling genom att designern måste tolka uppdragsgivarens formuleringar och 

skapa designförslag utifrån känslo- och funktionsuttryck. Löwgren och Stoltermans 

beskrivning av designprocessen befästs i en specifikation på Företag B i ett tidigt stadie med 

hjälp av en omfattande förstudie. Genom denna ramas hela den resterande designprocessen 

för att motverka för övergripande iterationer. Vi menar att inramningen av designprocessen 

är väldigt styrande av offerten. Det fungerar som ett fokus för designern och begränsar 

friheten att ta ut onödiga svängar under designprocessens gång. Det ger både uppdragsgivare 

och designer tydliga direktiv för vad som ska produceras. Vi har även sett att en befintlig 

grafisk profil underlättar för en designer att skapa designförslag och bidrar i sig som en slags 
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begränsning av kreativ frihet. Det underlättar för designern om en uppdragsgivare kan bidra 

med material till skapandet av en grafisk design.  
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7. Slutsats 

Vår studie bekräftar att kravinsamlingen är en viktig del inom webbutveckling. En 

webbutvecklare måste avsätta en mängd resurser på att i ett tidigt skede undersöka 

uppdragsgivaren och dess förutsättningar. Vi anser också att designern måste lägga resurser 

på att försöka tolka uppdragsgivarens mer abstrakta beskrivningar av vad de vill 

åstadkomma med en hemsida då uppdragsgivaren ofta beskriver sina önskemål i form av 

känslor och funktioner. När designförslag presenteras för en uppdragsgivare uppstår ofta 

ändringar som denne vill göra. För att motverka detta bör en designer gå igenom 

designförslagen pedagogiskt med uppdragsgivaren under fysiska träffar. Företag B låste fast 

kraven i ett tidigt stadie för att dessa ändringar inte skulle påverka den resterande 

designprocessen i någon större omfattning. Genom att skriva en offert vet uppdragsgivaren 

vad den beställer och designprocessen ramas in för de som ska utföra designarbetet. Det 

skapar ett tydlig fokus för designprocessen och motverkar att uppdragsgivaren ändrar sig i 

större omfattning. Utöver detta måste en kontinuerlig kundkontakt föras mellan 

uppdragsgivare och designer för att motverka att oklarheter kring designen inte uppstår. 

Våra resultat är inte generaliserbara med tanke på att vi endast hade två respondenter och 

vill tydligt markera detta, men utifrån vad vi har sett är nuvarande praktiker inom 

webbutvecklingsområdet medvetna om vad designteorin säger. Det syns på deras nuvarande 

designprocesser eller deras önskan om hur designprocessen bör vara. 

Vår litteraturgranskning har inte sett att studier undersökt webbutveckling utifrån 

uppdragsgivarens perspektiv. Framtida studier bör därmed fokusera på hur en 

uppdragsgivare upplever en designprocess för webben. Detta kan skapa klarhet i hur en de 

tänker när de möts med frågor kring krav och önskemål som en designer vill ta del av för att 

föra designprocessen framåt. Förstår en designer hur en uppdragsgivare tänker kan metoder 

anpassas efter uppdragsgivarens förförståelse för webbområdet och i sin tur bidra till en 

smidigare designprocess. Tekniken utvecklas ideligen och det är därför intressant att 

undersöka om det är en högre förståelse för webbområdet från uppdragsgivarens sida.  
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Bilaga 1 intervjufrågor 

Inledande frågor 

 Vilken är din befattning? 

 Hur länge har du arbetat här? 

 Vad har du för bakgrund? 

 Beskriv dina arbetsuppgifter (huvudsysslor på företaget). 

 Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

 

Organisation 

 Vilka tjänster erbjuder ni era kunder? 

 Vilken typ av kunder brukar ni ha? 

 Hur lång tid tar vanligtvis ett webbdesignprojekt? 

 Hur ser er rolluppsättning ut i ett webbdesignprojekt? 

o Hur samarbetar du med resterande kollegor? 

 Kan du beskriva kort hur ni arbetar från inledande kundkontakt till färdigt resultat? 

o Har ni arbetat fram en egen metod? 

 

Kravspecifikation 

 Hur arbetar ni när ni samlar in de krav och önskemål kunden har? 

o Hur mycket tid lägger ni ner på detta arbete? 

o Vad brukar vara svårast för kunden att förmedla under kravinsamlingen? 

 Hur gör ni för att samla in kundens önskemål om de grafiska detaljerna till hemsidan? 

 Vilket underlag tycker du är viktigast för att kunna påbörja ditt arbete? 

 Har kunden några önskemål kring hur den grafiska delen av hemsidan ska utformas? 

o Hur pass fria händer får ni när det gäller utformningen av designen? 

 Finns det tillfällen då kravspecifikationen måste omarbetas? 

 

Praktisk arbetsgång 

 Brukar ni stöta på några utmaningar under arbetets gång? 

 Hur pass fria händer får ni när det gäller utformningen av designen? 

 Vad upplever du är de största utmaningarna med att skapa den grafiska designen? 

o Hur hanterar ni dem? 

 

Interaktion med kunden 

 Har kunden generellt en bra bild över vad som är möjligt att realisera vid den grafiska 

utformningen? 

 Finns det några typer av kunder som generellt har mer förståelse för vad som är möjligt 

att skapa? 

 Hur gör ni för att presentera ett designförslag till kunden? 

o Vilken metod/vilka metoder använder ni för att presentera designförslag till kunden? 

 Efter att ett designförslag presenterats, händer det att kunden ändrar sig? 

o Hur agerar ni i dessa fall? 

 Vilken insyn har kunden i designprocessen? 


