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FileMaker 
Developer 
Conference 
DevCon är en årlig konferens för 
utvecklare och innehåller djupgående 
sessioner, möten för specialintressen, 
personlig rådgivning och möjligheter 
att nätverka med många som jobbar 
på FileMaker, Inc. och andra erfarna 
utvecklare som arbetar med FileMaker-
plattformen. DevCon är den bästa och 
mest givande träffen för över 1 500 
FileMaker-användare från hela världen.
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Välkommen
 
Den här e-boken är baserad på den 
presentation som Ronnie Rios höll  
på 2017 års FileMaker Developer 
Conference, ”Less is More: The 
Single-Purpose App.” 

Ronnie är en senior konsultingenjör  
på FileMaker, Inc. med mer än 20 års 
erfarenhet som konsult och utvecklare 
av lösningar för databasprogram.  

I mer än fem år, av de 20 ovan, 
arbetade Ronnie på Apple Inc. där 
han avancerade till teknisk koordinator 
och olika konsultroller inom 
företagsteamet.

http://www.apple.com/se
http://www.apple.com/se
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Under flera år har utvecklare, systemarkitekter, branschexperter med flera 
diskuterat vilken som är rätt approach till att bygga anpassade appar för 
mobila plattformar: 

Skapa en app för flera ändamål
eller
Utveckla flera appar för enskilda ändamål

För några år sedan dök konceptet med separata appar upp.

01
Introduktion

Paketering eller separering ...
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Vad är skillnaden 
mellan appar för flera 
ändamål och flera appar 
för enskilda ändamål?
Appar för flera ändamål är 
omfattande appar som har allt 
användaren behöver på ett ställe. 

Flera appar för enskilda ändamål är 
appar som är designade specifikt 
för att uppnå en sak. 

M

App för flera ändamål Flera appar för enskilda ändamål

1 1 1

1 1 1

1 1 1

Flera ändamål jämfört med flera för 
enskilda ändamål
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Funktion och ändamål 
är inte samma sak
Funktioner är något som beskriver 
vad programvaran gör eller hur den 
gör det. 

Ändamål definierar vad användaren 
vill uppnå, inte hur det ska uppnås.

Enskilt ändamål innebär inte en funktion

En app med en funktion gör en sak. 

En app med ett ändamål är till för en sak.
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Vad är ”separata 
appar”?
Separata appar är helt enkelt att 
man plockar ut enskilda funktioner 
från en app och erbjuder dem som 
helt separata appar. 

Tidig separering skedde 2007 när 
användare började gå från PIM på 
stationära datorer till smartphone-
enheter.

De flesta mobila applikationer används 
av mindre arbetsgrupper, med små 
avdelningsbudgetar, begränsade 
arbetsprocesser och mål med en 
livscykel på 2 år.

– Shannon Sears 
Director, Business Relationship Management, 
Global Sales and Marketing på CR Bard

” “
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Fenomenet med 
appseparering 
2013 och 2014 upplevde 
utvecklarna vad många kallade 
”den stora appsepareringen” när 
Facebook bröt loss Messenger, 
byggde Paper och Slingshot och 
köpte Instagram och WhatsApp. 
Foursquare delade upp sig själva  
i två delar med Swarm och nya 
Foursquare. Twitter, Dropbox, 
Evernote och Google Docs  
använde också liknande  
strategier. 

Mellan 2014 och 2015 kom ett 
bakslag för trenden med 
appseparering. 

Så vilken är rätt strategi för dagens 
utvecklare av anpassade appar? 

Användare börjar  
gå från PIM för 

stationära datorer till 
smartphone-enheter

2007

2013–2014

Populära appar för flera 
ändamål delar upp 

funktioner i flera appar 
för enskilda ändamål

Appar för enskilda 
ändamål börjar att 

paketera för att skapa 
appar för flera 

ändamål

2015–2016

Kort historik ...

Båda dessa strategier 
förekommer utan en 

tydlig vinnare

2017

?



9

02
Paketering eller 
separering?

Två strategier: vad är rätt för din lösning?

Strategi 1 – paketering: skapa en  
app för flera ändamål, en som har allt 
användaren behöver på  
ett och samma ställe.

Strategi 2 – separering: utveckla flera 
appar för enskilda ändamål, var och en 
specifikt designad för att uppnå en sak.

Appseparering blev inte så stort som branschen förväntade sig och på 
samma sätt finns det risker med att stoppa in för många funktioner i en 
app. Fler funktioner innebär större installationsstorlek, längre tid för att 
öppna och en större risk att användare missar några av funktionerna. 
Apputvecklare måste klura ut var gränsen går.
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Strategi 1 – fördelar 
med paketering:
1. Man behöver inte gissa var saker 

finns eftersom allt är samlat på 
ett ställe. 

2. Man behöver inte tänka på hur 
apparna fungerar tillsammans. 

3. Minimerar risken med att 
producera datasilos. 

En miljö 

Enhetlig upplevelse 

Aggregera data

Appar för flera ändamål

M



1 1 1

1 1 1

1 1 1
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Strategi 2 – fördelar med 
separering:
1. Pekgränssnittet i operativsystemen 

för smartphone gör det enkelt att 
titta igenom flera program att  
välja från. 

2. De flesta användare missar 
funktioner som är dolda långt  
inne på flikar. Genom att separera 
kan du lyfta fram funktioner som 
har varit dolda, försvunna eller 
bortglömda. 

3. Appar för enskilda ändamål 
tenderar att ge snabbare 
upprepning tack vare enkelheten. 

Enligt en undersökning från Gartner behöver mer än 50 % av företagen nya appversioner 
varje månad eller vecka. Bland dessa sade ungefär en tredjedel att IT-avdelningen inte 
levererade dem snabbt nog.

Flera appar för enskilda ändamål

Startskärmen är den nya portalen 

Enhetlig upplevelse 

Lämplig för snabb upprepning/
snabb lanseringstid 
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Varför användare 
föredrar appar 
för enskilda 
ändamål

Användare tenderar att föredra appar för enskilda ändamål för deras 
specialiserade funktion och rena gränssnitt, vilket ofta leder till att de 
används i större utsträckning.

1

En ”Uber” för alla ändamål

PROBLEM LÖSNING
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Fallgropar med 
separering:
Separering misslyckas nästan alltid 
när det inte innebär fler fördelar för 
användaren än vad en app för flera 
ändamål gör. 

För många appar kan skapa 
appmättnad och leda till för mycket 
hoppande mellan appar. Ofta fungerar 
inte dessa appar tillsammans och de 
tenderar att producera datasilos. 

Utvecklare kan utnyttja inbyggda 
verktyg i FileMaker-plattformen för att 
undvika de flesta av dessa problem. 

Varför appar för enskilda 

1 1 1

1 1 1

1 1 1

Inte användardrivet 

För många appar 

Liten eller ingen integrering med andra appar 

Datasilos skapas
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Planera
De första stegen till att 

utveckla anpassade appar

Skapa
Dags att börja bygga den 

anpassade appen

Driftsätta
Dela den anpassade 
appen med teamet

Planera projektet, skapa den anpassade appen och driftsätt 
den till teamet med hjälp av dessa nedladdningsbara guider:

Titta på Ronnie Rios DevCon-presentation i sin helhet:

04
Less is More: 

The Single-Purpose App

Nästa steg

http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=SV
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=SV
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=SV
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=SV
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=SV
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=SV
https://community.filemaker.com/docs/DOC-8300
https://community.filemaker.com/docs/DOC-8300
http://www.filemaker.com/custom-apps/index.html#fm-video-common-business-challenges
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På FileMaker.com finns en kostnadsfri utbildningsserie i Custom App Academy, 
webbinarier, diskussioner, videor och självstudier: 
filemaker.com/se/learning/

I vårt officiella FileMaker Community får du kontakt med andra FileMaker-användare 
och -experter. Få svar på dina frågor, titta på videor, se tekniska sammanfattningar, 
instruktionsartiklar, faktablad och mer. 
community.filemaker.com/

På supportwebbplatsen FileMaker.com finns produktdokumentation, artiklar från 
Knowledge Base, hjälp för inköpsbeslut samt installationsguider: 
filemaker.com/se/support/

Inlärning, utbildning och forum onlineUtforska  
resurserna
Utforska de resurser som hjälper 
dig på vägen till att utveckla en 
anpassad app med hjälp av 
FileMaker-plattformen.

Den här e-boken hänvisar till Jeff Schulman och Katherine Lord, ”Supersession: Applications and Infrastructure and Operations: 
When Worlds Collide”, Gartner Applications Strategy and Solutions Summit, 6–8 december 2016

http://www.filemaker.com/se/learning/
https://community.filemaker.com/
http://www.filemaker.com/se/support/

