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Sammanfattning 
Denna studie är en fallstudie av företaget SICK IVP AB som utvecklar kameror för 
industriell avsyning. De var intresserade av att undersöka hur deras användare 
uppfattade  en  av  deras  produkter.  Studien  syftar  att  undersöka  hur 
sensemaking1    kan  användas  för  att  förstå  prototyper  i  designprocessen  i 
vidareutveckling av en produkt.  
En  kvalitativ  användarstudie  genomfördes  och  låg  till  grund  för  ett  antal 
prototyper  som  skapades  och  som  sedan  blev  huvudfokus  i  studien. 
Prototyperna var huvudsakligen pappersprototyper, byggda med en viss grovhet 
för att skapa en bättre grund för diskussioner och idégenerering. Resultatet visar 
på  vikten  av  externa  representationer  för  att  uppnå  sensemaking  i 
designprocessen, i det här fallet det underliggande designproblemet.  
Sensemakingen  i  designprocessen  ökade  när  personer  från  olika  discipliner 
jobbade tillsammans med olika externa representationer så som prototyper som 
utgångspunkt.  Prototypernas  utseende  visade  sig  inte  alltid  bli  huvudfokus  för 
diskussionerna  utan  de  fungera  istället  som  en  katalysator  för  samtalen  som 
berörde  större  delar  av  designen.  Detta  gav  upphov  till  öppnare  resonemang 
snarare än detaljfokusering.  

                                                        

1 Sensemaking – Hur människan skapar mening och struktur ur komplex 
information 



Förord 
Jag vill tacka företaget SICK IVP för att jag fick göra mitt examensarbete hos dem. 
Tack alla medarbetare för ett otroligt vänlig bemötande och visat intresse i mitt 
arbete  och  tack  till  alla  som  deltagit  i  studien  och  kommit  med  ovärderlig 
information. Ett stort tack till Sandra Larsson, min handledare på SICK IVP för att 
hon gjorde så att jag kände mig välkommen och allt slit du har haft med att hitta 
användare som jag kunde åka ut och besöka. 

Tack Hella för allt samarbete i medvind och motvind. Det hade inte varit hälften 
så kul att göra detta om du inte varit med. Jag vill också passa på att tacka Fabian 
och min familj för att ni har korrekturläst, hjälpt och inspirerat. 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1 Inledning  
I vårt  liv stöter vi hela  tiden på  information som vi måste bearbeta, organisera 
och försöka skapa en mening i. Detta kallas för sensemaking och har bland annat 
introducerats  av  Weick,  Sutcliffe  &  Obstfeld  (2005).  När  vi  försöker  uppnå 
sensemaking  ställer  vi  oss  två  frågor;  ”Vad  händer  här”  och  ”Vad  gör  jag 
härnäst?”. Till vår hjälp att besvara dessa frågor använder vi oss ofta av externa 
representationer. Speciellt när informationen har en rik struktur vilket leder till 
att  det  blir  svårt  att  hantera  enbart  genom  interna, mentala  representationer. 
Dessa externa representationer kan vara att skriva, tala eller att skissa. Vi gör det 
dels  för  vår  egen  del  men  även  för  att  kunna  dela  med  oss  till  andra  (Uren, 
Buckingham, Bachler & Li, 2006). 

Designprocessen  är  ett  bra  exempel  där  det  finns  mycket  information  som 
samlats in och som ska tolkas och struktureras. Där används ofta prototyper för 
att  testa  en  ny  design  men  även  för  att  konkretisera  idéer  och  tankar. 
Prototyperna kan ses som en av de externa representationer som nämndes ovan. 
Design handlar även mycket om kommunikation mellan olika publiker (Erickson, 
1995). En central del  i denna diskussion är  just de artefakter och material som 
konstrueras under designprocessen.  

1.1 Beskrivning av problemet 
SICK  IVP  är  ett  företag  på  cirka  60  anställda  som  utvecklar  kameror  inom 
Machine Vision. Företaget var intresserat av att veta vilka som är användarna till 
en av deras produkter.  

• Hur bär användarna sig åt för att göra bildinställningarna?  

• Vid vilka förhållande görs bildinställningarna?  
• Hur vill användarna hantera inställningarna?  

• Hur avgör användarna vad som är bra kvalitet?  
Denna  kunskap  ville  de  sedan  skulle  användas  för  att  förbättra  det 
användargränssnitt som finns idag.  

Deras  förfrågan  om  en  användarstudie  låg  som  grund  för  att  studera  hur 
sensemaking kan uppnås i designprocessen med hjälp av prototyper.   

Designprocessen  inleddes  med  en  kontextuellt  utforskande  del  där  designern 
skapade  sig  en  grunduppfattning  om  problemområdet,  företaget  och 
användarna.  En  användarstudie  genomfördes  som  låg  som  grund  till  ett  antal 
prototyper  som  skapades  och  som  sedan  blev  huvudfokus  i  studien. 
Prototyperna som skapades var huvudsakligen pappersprototyper som byggdes 
med  en  viss  grovhet  för  att  skapa  större  diskussioner  och  idégenerering 
(Erickson, 1995). 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1.2 Koppling till tidigare forskning.  
Den  här  studien  bygger  dels  på Weick  et  al:s  (2005)  studie  om  sensemaking‐
processen och de två frågor som nämndes ovan. När uppkommer dessa frågor i 
designprocessen och när besvaras de.  
Dels bygger studien på Ericksons (1995) teorier om grovhet hos prototyper. Han 
menar att för att prototypen ska vara ett så effektivt medium för interaktion som 
möjligt  bör  det  finnas  en  viss  grovhet.  Denna  grovhet  lämnar  en  öppning  för 
diskussion av designen,  till  exempel  att utelämna en  funktion  från en prototyp 
tenderar att  skapa en  större diskussion och  fler  idéer än om  funktionen  skulle 
finnas där från början.  

1.3 Syfte och frågeställning 
Studien har syftat till att utforska hur prototyper kan påverka 
sensemakingprocessen inom designarbete.  

1. På vilket sätt påverkar prototyperna kommunikationen mellan människor 
i designprocessen?   

2. Hur påverkas sensemakingen av det sociala samspelet och 
kommunikationen mellan människor?  

1.4 Rapportstruktur  
Kapitel 2 ger en överblick av det teoretiska ramverket som användes vid studien. 
Här  beskrivs  designmetodik,  sensemaking,  vikten  av  kommunikation  samt  hur 
prototyper kan användas i designarbetet.  

Kapitel  3  handlar  om  bakgrunden  till  fallstudien,  beskriver  företaget  samt  det 
problemområde som de uppfattat och som låg till grund till studien.  
Kapitel 4 beskriver de metoder och tillvägagångssätt som har används i studien.  

Kapitel 5 beskriver resultaten av studien.  

Kapitel 6 innefattar en diskussion kring resultaten, hur prototyperna hjälpte till 
att skapa en sensemaking både hos designern och i designprocessen. Här följer 
också en diskussion kring de metoder som använts i studien samt vad som skulle 
kunna vara intressant för framtida forskning.  

1.5 Målgrupp 
Denna  uppsats  riktar  sig  till  personer  som  studerar  kognitionsvetenskap  eller 
som är  intresserade  av  användbarhet  och  interaktionsdesign. Därför  förutsätts 
det  att  läsaren  besitter  en  viss  förkunskap  inom  området  för  att  förstå  vissa 
termer och begrepp. 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2 Teoretiskt ramverk 
Det  teoretiska  ramverket  är  uppdelat  i  fyra  delar.  Den  första  delen  berör 
designprocessen  och  designmetodik.  Den  andra  handlar  om  sensemaking,  den 
tredje  rör  vikten  av  kommunikation  och  socialt  arbete  i  designprocessen,  och 
den sista delen berör prototyper som ett verktyg i designprocessen.  

2.1 Designprocessen  
Jones  (1992)  liknar  designmetoder  vid  navigeringsverktyg  som  används  av 
designern för att staka ut sin resa och bibehålla kontrollen över vägen.  
Det  stora  målet  är  att  koppla  samman  sökspåret  så  varje  ledtråd  på  vägen 
medför  så  mycket  klarhet  som  möjligt  så  att  en  livstid  inte  spenderas  på 
sökandet. Design, precis som navigation, skulle vara en relativt rättfram process 
om  inte  information  från  första början  var  inadekvat. Designerns  landskap,  till 
skillnad från äventyrarens, är ostabil och påhittad, den ändrar form varteftersom 
antaganden.  Mixen  mellan  rationalitet  och  intuition  behövs  i  lösandet  av  alla 
designproblem. (Jones, ibid.) 

Han fortsätter att beskriva designarbetet som tre nödvändiga steg; analys, syntes 
och  utvärdering.  Jones  kallar  dessa  steg  för  divergens,  transformation  och 
konvergens. Mer  informellt  beskriver  han  dem  som  att  ”bryta  ner  problemet  i 
småbitar”,  ”sätta  samman  bitarna  på  ett  nytt  sätt”  och  ”testa  för  att  se  vilka 
konsekvenserna  blir  om  bitarna  arrangeras  på  ett  nytt  sätt”.  Ofta  är  detta  en 
iterativ process som kräver många turer  innan slutmålet nås. Varje  iteration är 
mindre generell och mer detaljerad än den förra. (Jones, ibid.) 

Dubberly, Evenson & Robinson (2008) beskriver vägen mellan analys till syntes i 
designprocessen  i  en  bro‐modell  som  är  organiserad  i  en  två‐två  matris,  som 
visas i figur 1. 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Figure 1, Analysmodell enligt Dubberly et al. (2008). 

Den  vänstra  kolumnen  representerar  analys  (problemet,  den  aktuella 
situationen,  undersökning,  kontext).  Den  högra  kolumnen  representerar 
syntesen (lösningen, den önskade framtiden, koncept, den föreslagna responsen 
samt  formen).  Bottenraden  representerar  den  konkreta  världen  som  vi  lever  i 
och den översta  raden representerar abstraktion, modeller om vad som är och 
vad som skulle kunna vara och som vi delar med oss till andra. Vanligtvis börjar 
designprocessen  i  den  nedersta  vänstra  kvadraten  med  observation  och 
undersökningar. Den aktuella situationen inventeras.  

När processen rör sig framåt rör den sig först till den översta vänstra kvadraten. 
Undersökningarna tolkas med hjälp av analysen och  insamlad data  filtreras. De 
punkter som anses vara huvudpunkter tas ut samt prioriteras och sorteras och 
problemet definieras. Analysen börjar som en reflektion över nuet och fortsätter 
som en konversation om vad som är möjligt. Det som är viktigt för processen är 
att  analysen  dokumenteras  och  visualiseras.  Detta  gör  det  möjligt  att  sedan 
återkomma  till detta  stadium, att kunna  tänka sig andra  lösningar och att göra 
det möjligt att diskutera ramarna och definitionerna med andra personer.  

För  att  beskriva  vad  som  hittats  i  analysen  används  ofta  listor  eller 
kravspecifikationer  som  beskriver  problemet.  Ett  annat mycket  bra  sätt  är  att 
uttrycka  sig med en berättelse.  En berättelse beskriver  aktörer och handlingar 
och  den  föreslår  lösningar  som  kan  presenteras  i  visuell  form.  Det  kan  vara 
berättelser  som  handlar  om  användare,  vad  de  vill  göra  och  hur  en  framtida 
produkt eller design kan påverka dessa handlingar.  

1

The Analysis-Synthesis Bridge Model

The simplest way to describe the design process 
is to divide it into two phases: analysis and 
synthesis. Or preparation and inspiration. But 
those descriptions miss a crucial element—the 
connection between the two, the active move 
from one state to another, the transition or 
transformation that is at the heart of designing. 
How do designers move from analysis to synthesis? 
From problem to solution? From current situation 
to preferred future? From research to concept? 
From constituent needs to proposed response? 
From context to form?

How do designers bridge the gap?

The bridge model illustrates one way of thinking 
about the path from analysis to synthesis—the 
way in which the use of models to frame research 
results acts as a basis for framing possible futures. 
It says something more than “then the other thing 
happens.” It shows how designers and researchers 
move up through a level of analysis in order to 
move forward through time to the next desired 
state. And models act as the vehicle for that move. 

The bridge model here is organized as a two-by-two 
matrix. The left column represents analysis (the 
problem, current situation, research, constituent 
needs, context). The right column represents 
synthesis (the solution, preferred future, concept, 
proposed response, form). The bottom row 
represents the concrete world we inhabit or could 
inhabit. The top row represents abstractions, 
models of what is or what could be, which we 
imagine and share with others.

Ideally, the design process begins in the lower-left 
quadrant with observation and investigation—an 
inventory (or description) of the current situation. 
As the process moves forward, it moves to the 
upper-left quadrant. We make sense of research 
by analysis, filtering data we collect to highlight 
points we decide are important or using tools 
we’re comfortable with to sort, prioritize, and order. 
We frame the current situation, but move out of 
the strictly concrete. We define the problem. We 
interpret. Analysis begins as thoughtful reflection 
on the present and continues as conversation with 
the possible. Crucial for progress is documenting 
and visualizing our analysis, making it possible for 
us to come back to it, making it possible to imagine 
alternatives, making it possible ultimately to 
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discuss and agree with others on our framing and 
definition. We might write down a list of findings 
or a statement defining the problem. Better still 
is writing a story. A story describes actors and 
actions; it suggests relationships, which we may 
represent in visual form. A story of what happens 
suggests a model of what is—an interpretation of 
our research. The process of coming to a shared 
representation externalizes individual thinking 
and helps build trust across disciplines and 
stakeholders.

Having agreed on a model of what is (framed the 
current situation, defined the problem) then the 
other side of the coin (the preferred future, the 
solution) is implied. An interpretation provides “a 
description of the everyday in such a way as to 
see how it might be different, better, or new [1].” 
We can devise stories about what could happen. 
We can model alternatives in relation to our first 
model. In doing so, we’ve moved to the upper-right 
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Att  skapa  en  delad  representation  i  gruppen  av  informationen  innebär  att 
individuella  tankar  görs  externa.  Detta  hjälper  till  att  bygga  förtroende mellan 
personer från olika discipliner.  
Vi kan uppfinna berättelser om vad som skulle kunna hända och vi kan modelera 
alternativ  i  relation  till vår  första modell. När vi gör så  förflyttar vi oss  till den 
övre  högra  kvadraten.  Det  är  i  abstraktionen,  genom  att  tänka  med  hjälp  av 
modeller  som  vi  bygger  en  bro  mellan  analys  och  syntes.  Dessa  modeller  är 
hypoteser, spekulationer, alternativ till det konkreta som vi startade med, fast de 
fortfarande är abstrakta i sig själv. Det är enkelt att leka med modeller i det här 
läget,  att  testa  och  utforska.  Design  kräver  dock  att  vi  går  tillbaka  till  det 
konkreta,  att  vi  gör  saker  verkliga,  förverkliga  våra  modeller  som  prototyper 
eller till och med i färdig form. Detta är den nedersta högra kvadraten. (Dubberly 
et al, ibid.) 
De  förespråkar  även  iteration  mellan  de  olika  stegen  för  att  göra  resultatet 
bättre. Genom att testa prototypen, observera och undersöka mera, lär vi oss att 
renodla vårt arbete.  

2.2 Sensemaking  
I  designprocessen  samlas  det  in  mycket  information  som  måste  organiseras, 
tolkas och struktureras. Sensemaking handlar just om hur individer och grupper 
konstruerar  sammanhang  när  de  konfronteras  med  komplex  och  ibland 
motsägande  information. När vi  saknar en bild av världen måste vi konstruera 
rimliga beskrivningar för att fylla hålen. (Uren et al., 2006) 

Sensemaking påminner om kartografi. Det finns en terräng som kartskaparna vill 
presentera  och  de  använder  olika  projektioner  för  att  göra  detta.  Vad  som 
kartläggs  beror  på  var man  tittar,  hur man  tittar,  vad man  vill  presentera  och 
vilka verktyg som används för att skapa presentationen. Den viktiga poängen är 
att  det  inte  finns  en  karta  som  är  den  ”bästa”  i  en  särskild  terräng.  För  alla 
terränger  finns  det  ett  oändligt  antal  användbara  kartor.  Sensemaking handlar 
om att förvandla en värld av erfarenheter till en begriplig värld. Det handlar inte 
om  att  hitta  en  sann  bild  som  överensstämmer med  en  verklighet  som  redan 
existerar.  Vi  försöker  göra  våra  erfarenheter  och  vår  värld  så  begriplig  för  oss 
själva  på  det  bästa  sätt  vi  kan,  och  den  ordning  vi  hittar  är  en  produkt  av  vår 
fantasi och våra behov. Det finns bara de kartor som vi själva skapar för att skapa 
ordning  i  det  kaoset  och  det  är  bara  upp  till  oss  att  bedöma  om  kartorna  är 
värdefulla  eller  inte.  Detta  är  dock  inte  så  lätt  eftersom  terrängen  hela  tiden 
förändras och uppgiften blir  att  karva ut  en  slags momentär  stabilitet ur detta 
fortgående flöde. (Weick, 2001) 

2.2.1 Representationer och sensemaking 
Klein (Weick, 2001) beskriver sensemaking som hur människor skapar ramar av 
händelser omkring dem. Ramarna refererar till det perspektiv eller kontext som 
används för att tolka data eller händelsen själv. Kleins modell beskriver hur folk 
genererar  och  modifierar  dessa  ramar  eller  kontexten,  genom  flödet  av 
erfarenheter.  Hans  teori  bygger  på  hur  människor  hanterar  dessa  ramar,  hur 
ramarna ifrågasätts när ny information tillkommer, och hur det till slut bildas en 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ny  ram  för  att  hantera  de  nya  händelserna.  Sensemaking  är  ett  sätt  som 
människor använder för att behålla den ”stora bilden” och undvika att drunkna i 
detaljer  som  omger  situationer.  Han  menar  att  sensemaking  handlar  om  hur 
människor  går  från  enbart  informationsinsamling  till  att  utveckla  synteser  och 
alternativa förklaringar, hur vi undviker att bli fast i ett synsätt och kan bredda 
vårt  synfält  för  att  undvika  förtidiga  slutsatser  som  bygger  på  förhastade 
bedömningar (Woods & Roesler, 2007). 

Trots  olika  domäner  samt  olika  individuella  stilar  som  finns  för  att  ta  sig  an 
komplex information så verkar det alltid följa ett gemensamt mönster. Russel et 
al. (1993) har i sina studier sett att varje fall är en utökning av vad de kallar den 
komplexa lärandeloopen (learning loop complex). 

 

 
Figure 2, Modell över den komplexa lärandeloopen enligt Russel et al. (1993) 

Modellen består av tre huvudsteg: 
1. Sökning efter representationer. Personen skapar representationer för 

att fånga de viktigaste egenskaperna hos den befintliga datan på ett sätt 
som stödjer användandet av den nuvarande representationen. Denna sök‐
cykel kallar de för generationsloopen.  

2. Nuvarande representationer. Personen identifierar hela tiden 
information av intresse och kodar in det i representationen som kommit 
från generationsloopen. Nuvarande scheman kallas för encodons och 
skapas i databevakandeloopen.  

3. Växlande representationer. Representationer växlar under 
sensmakingprocessen. Att tvinga fram en ändring av representationen är 
en bottom‐up eller data‐driven process. Skräp är data som inte passar in, 

Sökandet efter en bra
representation

Nuvarande representation

Representationer

Generationsloop

Representationsskiftande
loop

Uppgiftsstruktur

Data-bevakande-loop
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data som saknas och oanvända representationer. Den växlande 
representationsloopen guidas av upptäckterna av detta skräp. När det 
finns relevant data utan någon representation att placera den i kan 
schemat expanderas. När data inte passar in i de etablerade kategorierna 
måste kanske de kategorier som var med i originalschemat smälta 
samman med dessa, splittras eller lägga till nya kategorier. Detta skapar 
en iteration mellan att nyutveckling representationer och att söka efter 
representationer. 

4. De encodons som skapats i steg två används sedan i ett uppgiftsspecifikt 
informationssteg. De olika scheman beskriver vad som söks efter i den 
stora mängd information som finns tillgänglig, vilka frågor som bör ställas 
och hur svaren ska organiseras.  

Om det  inte hade  funnits några överraskningar hade  sensemaking varit  enkelt, 
enbart att definiera scheman och sedan exemplifiera dessa. Tyvärr är det sällan 
så  enkelt  eftersom  informationen  som  ska  bearbetas  är  ett  ständigt  växlande 
flöde som aldrig når en stabil form vilket försvårar processen. 

2.2.2 Externa resurser och kommunikation med andra  
Ett alldagligt exempel på sensemaking är när en person vill köpa en kamera och 
inte har någon kunskap om produkterna på marknaden, eller en familj som söker 
efter  ett  semesterställe.  Alla  dessa  aktiviteter  kräver  insamling  av  information 
från  okända  områden  och  att  det  sedan  skapas  en  förståelse  av  denna 
information. (Qu, 2003) 
När  informationen är väldigt omfattande  leder det ofta  till att det blir  svårt att 
hantera  enbart  genom  interna, mentala  representationer  (Qu,  ibid.).  En person 
som  utför  en  uppgift  som  innehåller  mycket  information  har  en  rad  olika 
resurser  till  sin hjälp. Både  interna kognitiva resurser och externa resurser  för 
informationslagring och databehandling (Russel et al, 1993).  
Vi  skapar mening  i  vår  tankar  och  idéer  när  vi  försöker  relatera  dem  till  våra 
befintliga konceptuella  strukturer genom att  skriva ner,  tala,  skissa eller nyttja 
andra former av extern representation (Uren et al., 2006). 
Sensemaking  är  en  fråga  om  språk,  tal  och  kommunikation.  Situationer, 
organisering och miljöer tar form i vårt språk. Det handlar om att sätta etiketter 
och  kategorisera  för  att  stabilisera  flödet  av  erfarenheter. Kategorierna  som vi 
skapar har en viss plasticitet eftersom de definieras socialt och måste anpassas 
till  lokala omständigheter. Det handlar också om att  reflektera bakåt  i  tiden på 
vad  som  tidigare  har  observerats  men  det  influeras  också  av  en  rad  sociala 
faktorer som till exempel tidigare diskussioner och olika personer i omgivningen 
som  påverkar  en  varje  dag.  (Weick  et  al.,  2005)  En  av  de  mest  intressanta 
aspekterna av sensemaking är att det fungerar bäst när människor inte behöver 
förlita  sig  på  bara  en  expert,  utan  när  de  interagerar  tillsammans  med  andra 
(Woods & Roesler, 2007).  

Den  första  frågan  som ställs  vid  sensemaking  är  ”Vad händer här?”,  den andra 
och minst  lika viktiga  frågan är  ”Vad gör  jag härnäst?”. Den  sistnämnda  frågan 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berör olika handlingar. Handlingar kan vara sociala processer som diskussioner 
som leder till en gemensam förståelse för problemet. Handling och prat bör ses 
som något cykliskt istället för en linjär sekvens inom sensemaking. (Weick et al., 
2005) 

Metoder för att utföra en handling kan beskrivas i form av olika operationer där 
varje  enskild  operation  kräver  specifika  resurser.  Fördelen  med  de  olika 
metoderna  beror  på  hur  de  förändrar  de  relativa  kostnaderna  och  nyttan  för 
varje operation och det i sin tur ger att man får väga tid mot kvalitet i metoden. 
(Russel et al, 1993) 

Weick et al. (2005) skriver att kommunikation är en pågående process att skapa 
mening  av  omständigheter  där  människor  kollektivt  finner  sig  själva  och  de 
händelser som påverkar dem. Vi använder resurser som språk för att formulera 
och utbyta tankar genom prat. (Weick et al., 2005) 

2.3 Design, kommunikation och sociala processer. 
En  designer  arbetar  sällan  ensam.  Att  designa  är  en  social  process  som  även 
inkluderar kompetenser från många olika områden och kräver också ett socialt 
samarbete  då  en  person  inte  kan  inneha  all  kunskap  själv.  Löwgren  och 
Stolterman (2004) strukturerar upp designprocessens aktörer i tre nivåer. 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I  den  innersta  kärnan  finns  professionella  designers  tillsammans  med 
uppdragsgivare  och  användare  som  är  direkt  inblandade  i  arbetet.  Utanför 
denna, i periferin, finns de användare och uppdragsgivare som inte aktivt deltar i 
det  arbetet  som  kärnan  utför.  Utanför  dessa  är  de  sammanhang,  omgivande 
miljön, samhället och de som inte direkt kommer i kontakt med designprocessen 
men  ändå påverkas.  Löwgren  och  Stolterman  (ibid.) menar  att  det  inte  går  att 
styra  ett  designarbete  genom  att  bara  fokusera  på  den  innersta  kärnan.  Alla 
dessa nivåer kommer att påverka hur designarbetet utvecklas.  

Erickson  (1995)  skriver  att  design  kan  ses  som  en  process  av  kommunikation 
mellan olika publiker. En central del i denna diskussion är de artefakter och det 
material  som konstrueras under designprocessen. Många av de konversationer 
som  uppstår  gör  det  eftersom  det  finns  en  beständig  fysisk  representation 
närvarande,  till exempel olika artefakter. Med designartefakter menar Erickson 
(1995)  alla  fysiska  enheter  som  insamlats  eller  konstruerats  under 
designprocessen.  Detta  kan  till  exempel  vara  videoinspelningar  av  användare, 
transkriptioner av användare,  scenarios eller prototyper. Dessa  skapas ofta  för 
att  fånga  information  eller  för  att  sprida  ut  information.  Oavsett  vilket  det 
specifika  skälet  är,  fungerar  de  flesta  designartefakter  som  en  katalysator  för 
diskussioner  bland  många  av  de  olika  människor  som  är  involverade  i 
designprocessen.  
Designern måste  kommunicera både med  användaren och med organisationen 
som  hon  är  en  del  av.  Det  måste  även  ske  en  kommunikation  inom 
designgruppen, vilket inte alltid är en enkel uppgift om medlemmarna i gruppen 
består  av  personer  från  olika  discipliner.  Ett  projekt  kan  till  exempel  kräva 
färdigheter  från  programmerare,  interaktionsdesigner,  industridesigner  och 
projektledare.  Detta  kan  leda  till  att  det  uppstår  kommunikationsvårigheter 

Kärna
Periferi

Sammanhang

Figure 3, Stolterman och Löwgren (2004) delar in designprocessens 
aktörer i tre nivåer. 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inom  gruppen  till  exempel  kan  termen  prototyp  vara  tvetydig mellan  de  olika 
personerna. (Houde & Hill, 1997)  

Genom  att  uppmärksamma  den  sociala  naturen  i  designen  kan  vi  göra 
designprocessen  mer  effektiv  och  utveckla  bättre  förståelse  om  hur  konkreta 
artefakter  stödjer  kommunikationen  inom  design.  Prototyper  är  ett  effektivt 
verktyg att  snabbt och på ett minnesvärt sätt kommunicera den underliggande 
designrationalen. (Erickson, 1995)  

Genom  att  arbeta  med  skisser  och  andra  externa  representationer  i 
designarbetet  blir  designern  involverad  i  en  nödvändig  dialog,  där 
designproblemet och dess  lösning utarbetas  samtidigt  som ett  tätt  ihopkopplat 
par. (Fallman, 2003) 

2.4 Prototyper 
Prototyper  kommer  oftast  först  in  i  förfiningssteget  i  designprocessen,  det  vill 
säga  det  översta  högra  hörnet  i  Dubberly  et  al:s  (2008)  matris‐modell,  som 
tidigare nämnts. Där har de en central roll och är en konkret representation av 
den produkt som kommer att bli designad. Det finns många typer av prototyper, 
de  sträcker  sig  från  enkla  och  icke‐interaktiva  till  realistiska  avbildningar  som 
inte kan skiljas från slutprodukten. Prototyper kan variera från att vara en grov 
skiss  gjord med penna,  en mock‐up  av  en  artefakt  gjord  av kartong,  vars  enda 
syfte är att efterlikna den form som den slutliga produkten kommer att ha eller 
så kan de vara ett avancerat dataprogram. I designprocessen kan det skapas ett 
antal  olika  prototyper  av  olika  skäl.  De  är  viktigt  att  tänka  på  att  även  enkla 
prototyper  som  inte  stödjer någon  interaktion också är nödvändiga. De  tillåter 
designern  att  på  ett  tidigt  stadium  fånga  grova  koncept  i  designen.  (Erickson, 
1995)  

Prototyper  skapas  för  att  besvara  frågor.  Kvantiteten  och  de  frågor  som 
genereras av prototypen är hjärtat av prototypkulturen. Olika  frågor kan kräva 
att  olika  material  på  prototypen  behöver  användas.  Till  exempel  i 
mjukvaruutveckling  kan  olika  frågor  leda  till  olika  utvecklingsspråk.  Det  ska 
dock  noteras  att  sofistikerade  frågor  inte  nödvändigtvis  behöver  sofistikerade 
prototyper  för  att  besvara  dem.  Tvärtom  så  kan  enkla  frågor  kräva  de  största 
kreativa  prototyperna  för  att  bli  besvarade.  De  frågor  som  väljs  att  ställas  är 
precis lika viktiga som de frågor som väljs bort. (Schrage, 2006) 

Prototyper  visar  ofta  att  det  vi  önskar  göra  och  som  står  på  vår  önskelista  är 
orealistiskt  eller  dåligt  genomtänkt.  Spänningen  mellan  specifikationer  och 
prototyper är inte helt olik den historiska spänningen som finns mellan teori och 
experiment  i  fysiken.  Teorin  beskiver  vad  som  är  meningen  ska  hända  och 
experimentet  visar  vad  som  verkligen  sker.  Ibland  är  det  teoretikerna  som 
skapar  agendan  för  experimenten  och  vid  andra  tillfällen  är  det  de 
experimentella upptäckterna som driver teoretikerna. Likaså är dialogen mellan 
specifikationer och prototyper nödvändigt för designen ska utvecklas. (Schrage, 
2006) 
Houde & Hill  (1997)  tar  i  sin  artikel  upp  ett  exempel med  en  tegelsten.  Är  en 
tegelsten en prototyp? Ja svarar de, om den används för att representera vikten 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och  storleken  på  en  artefakt.  En  prototyp  behöver  inte  vara  självförklarande. 
Inget  verktyg  stödjer  iterativt  designarbete  i  alla  viktiga  områden  av 
undersökningen. För att designa väl måste designern vara villig att använda olika 
verktyg  för  olika  prototypuppgifter  och  samarbeta med  andra människor med 
kompletterande färdigheter. (Houde & Hill, 1997) 

2.4.1 Att skapa en prototyp, rätt don för rätt person och tillfälle 
Det  kan  vara  svårt  att  skapa  en  prototyp  som  passar  alla  och  en  prototyp  är 
oftast  inte helt  självförklarande. Att välja  fokus på prototypen är en konst  som 
innebär att identifiera den viktigaste designfrågan. När en prototyp har skapats 
finns det ett antal distinkta publiker som kan diskutera prototypen. Dessa är:  

1. Den tänkta användaren till designen. Prototypen visas för användare för 
att få feedback på en utvecklad design. 

2. Designgruppen. Designern utvärderar sina valmöjligheter med sin 
designgrupp 

3. Den stödjande organisationen som den ska fungera inom (t ex företaget). 
Där den visas för att visa arbetets framskridande och inriktning. (Houde & 
Hill, 1997) 

Houde  &  Hill  (1997)  presenterar  olika  extremer  av  prototyper  som  en 
triangelform.  De  olika  hörnen  står  för  olika  områden  som  prototypen 
undersöker. Vilken roll artefakten har, implementation (genomförande) och hur 
artefakten känns och ser ut. Prototyper som är i mitten av triangeln handlar om 
integration och dessa utforskar och balanserar de  frågor som finns  i alla de tre 
hörnen. (Houde & Hill, 1997)  

 
Figure 4. De olika kategoriseringarna av prototyper enligt Houde & Hill (1997). 

Utseende/form/känsel

Roll

Implementation

Integration
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Rollprototyper. Rollprototyper är de som primärts har byggts för att undersöka 
frågor som handlar om vad artefakten kan göra för en användare. De beskriver 
funktionaliteten som användaren kan dra nytta av. Här  läggs det  inte  tid på att 
visa  hur  den  skulle  kunna  se  ut  eller  kännas,  och  inte  heller  hur  den  skulle 
fungera. Fokus ligger på vilken roll artefakten kommer att spela för användaren. 
Exempel  på  bra  rollprototyper  är  storyboards.  De  anses  vara  effektiva 
designverktyg  eftersom  de  hjälper  till  att  hålla  diskussionen  om  designen 

fokuserad  på  vilken  roll  artefakten  har  på  ett  tidigt  stadium.  Dock  är  många 
tveksamma till att ge storyboards prototypstatus eftersom de ligger långt från ett 
interaktivt  datorprogram.  Houde  &  Hill  (1997)  hävdar  dock  att  det  är  en 
prototyp  eftersom  de  ger  en  konkret  representation  av  designidén  och  både 
ställer och besvarar frågor om designen. (Houde & Hill, ibid.) 
Utseende/form/känselprototyper  (Look  and  feel).  Dessa  prototyper  berör 
endast hur de upplevs genom syn och känsel. De simulerar hur de skulle vara att 
se  på  och  att  interagera  med,  utan  att  nödvändigtvis  förmedla  vilken  roll 
artefakten  skulle  spela  i  användarens  liv  eller  hur  den  ska  utvecklas  för  att 
fungera. Animationer och Wizard of Oz2  är  exempel på denna  typ  av prototyp. 
(Houde & Hill, ibid.) 

Implementation.  Dessa  prototyper  byggs  primärt  för  att  besvara  tekniska 
frågor  om  hur  en  framtida  artefakt  skulle  kunna  göras.  De  används  för  att 
upptäcka metoder som kan använda för att uppnå de specifikationer som tagits 
fram  för  den  slutliga  artefakten.  Detta  görs  utan  att  ha  definierat  vilken  roll 
artefakten  kommer  spela  för  användaren  eller  hur  den  kommer  se  ut  eller 
upplevas. (Houde & Hill, ibid.) 

Integrationsprototyper.  Integrationsprototyper  byggs  för  att  representera 
helheten  av  en  tänkt  produkt.  Detta  blir  ett  sammanförande  av  de  tre  ovan 
nämnda  prototyperna.  De  hjälper  designern  att  balansera  och  lösa 
begränsningar som uppkommer  från olika designdimensioner och  för att se att 
designen  är  sammanhängande  och  komplett. Meningen  är  att  prototypen  skall 
simulera  designen  i  sitt  slutskede  och  de  är  ofta  väldigt  komplexa  och  är 
därigenom de svåraste och mest tidskrävande prototyperna att bygga. (Houde & 
Hill, 1997) 

Även  Erickson  (1995)  gör  en  uppdelning  av  prototyper.  Han  skiljer  på 
visionsprototyper och arbetsprototyper.  

Visionsprototyper  skapas på det undersökande  stadiet  för  att  ge  en vision av 
designen. Visionsprototypen är ofta en konkret presentation som utgår  från en 
berättelse  eller  scenario  som  visar  en  handling  på  väldigt  hög  nivå. Meningen 
med  visionsprototypen  är  att  kommunicera  kärnpunkten  i  designern,  hur  den 

                                                        
2 Wizard of Oz – Ett sorts användartest där användaren interagerar med vad hon tror är ett 
avancerat tekniskt dataprogram. Programmet är styrt eller delvis styrt av en människa som t.ex. 
sitter i rummet bredvid. 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hjälper människor och hur den passar in i anda aktiviteter som användaren gör. 
Den  vanliga  publiken  för  den  här  slags  prototypen  är  beställaren.  Här  är  det 
viktigt att prototypen som visas förmedlar att det är en vision eller koncept och 
inte  en  färdig  produkt.  Erickson  (ibid)  tar  upp  videofilmer  och  skisser  som 
exempel.  Dessa  prototyper  hjälper  också  till  med  att  göra  en  förståelse  för 
problemet  i  hela  designgruppen  och  även  förankra  vilken  sorts  lösning  som 
önskas uppnås.   

Arbetsprototypen presenterar detaljer i designen och för att utforska lösningar 
på  designproblemet.  Här  betonas  formen,  interaktiviteten  och  det  synliga 
framträdandet  hos  produkten  och  inte  hur  produkten  passar  ihop  med 
användarens  aktiviteter.  Prototyper kan användas  i  en  iterativ designcykel där 
feedbacken  från den  första prototypen beaktas och användas vid  skapandet av 
ytterligare  en prototyp.  Ett  syfte med  arbetsprototypen  är  att  få  feedback  från 
dem som inte ingår i designteamet, antingen från användare eller från de andra 
medlemmarna i organisationen3 .  

Prototyper hjälper ofta designern att få designen rätt istället för att få rätt design. 
En  prototyp  som  testas  blir  nästan  aldrig  förkastad  av  användarna  utan  leder 
istället  till  iterativa  förbättringar  av  samma  design  istället  för  att  man  går 
tillbaka till ritbordet och börjar om, vilket i sin tur skulle kunna leda till att man 
får till den rätta designen (Tohidi et al, 2006).  

2.4.2 Problemet med prototyper 
Hur vi pratar och tänker om prototyper kan komma i vägen för deras effektiva 
användning. Idag fokuseras det väldigt mycket på attributen hos prototypen i sig 
själv,  vilka  verktyg  användes  för  att  skapa  dem,  hur  förfinad  den  ser  ut  eller 
beter  sig.  Detta  kan  leda  till  att  fokus  hamnar  på  hur  prototypen  är  skapad 
istället för idén som den representerar (Houde & Hill, 1997).  
Problem kan också uppstå när dataprototyper skapas som ser färdiga ut utan att 
vara det. Beställaren kan då reagera negativt eftersom de ej känner att de varit 
delaktiga i designen även om de får veta att det handlar om en preliminär design 
(Erickson, 1995). 

I likhet med detta skriver Schrage (2006) att det har noterats många gånger att 
prototyper gladeligen visas  för medarbetare men att de göms  för cheferna  tills 
de anses vara helt färdiga. Detta görs antagligen av en rädsla för att cheferna inte 
ska  se  bortom  prototypen  och  det  finns  en  rädsla  för  att  få  avslag  på  sin  idé 
redan  innan  den  är  färdig.  Många  gånger  blir  prototypen  då  istället  en 
föreställning där det blir en ståndpunkt som visas istället för en plattform för en 
designdialog.  Genom  att  inte  visa  prototypen  missas  just  denna  dialog  som 
kunde  uppstått  och  kommer  den  in  senare  kan  den  helt  förlora  sitt  värde.  Ju 
senare dessa personer kommer in ju oftare blir det att de tillfrågas att godkänna 
istället för att granska den nya produkten (Schrage, ibid.). 

Deltagare  i  användbarhetstest  är  ofta  i  en  ”konstlad”  miljö.  De  kan  ha 
förutfattade meningar  om prototypen  som  testas.  Det  har  visats  sig  att många 
                                                        
3 Organisationen hänvisar till det som beställt designen, t.ex. ett företag eller en organisation. 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tror att de måste  imponera på designern och därför kommer  inte den verkliga 
kritiken  fram  (Tohidi  et  al,  2006).  Ett  sätt  att  lösa  detta  är  att  skapa  många 
prototyper som testas samtidigt.  

2.5 Att skapa många prototyper 
Genom  att  skapa  många  prototyper  möjliggörs  också  ett  arbete  där 
designproblem  närmas  från  flera  olika  håll  samtidigt  eftersom  de  olika 
prototyperna  berör  specifika  designfrågor  och  dessa  kan  adresseras  med  så 
mycket klarhet  som möjligt  (Houde & Hill, 1997).  Istället  för att  lägga ett  stort 
arbete  med  att  skapa  en  prototyp  som  berör  alla  områden  (Houde  &  Hills 
integrationsprototyp  i  mitten  av  triangel)  görs  flera  små  som  testar  hörnen  i 
triangeln  var  och  en  för  sig.  En  integrationsprototyp  tar mycket  längre  tid  att 
framställa än tre separata vilket  leder till att problem kan hittas relativt tidigt  i 
arbetet.   
Om användarna får se många olika prototyper kan de känna sig mindre pressade 
att  imponera  på  designern  genom  att  berömma  en  särskild  design.  Många 
prototyper  kan  också  leda  till  en  mer  jämförbar  utvärdering.  Flera  olika 
prototyper  kan  också  vara  en  möjlighet  att  balansera  negativa  och  positiva 
kommentarer. Det visar också för användaren att designern vid det här laget inte 
har någon speciell anknytning  till någon av prototyperna och de  tvekar  inte på 
samma sätt att kritisera. (Tohidi et al., 2006) 

Även om det är skönt att  få höra positiva kommentarer om ens arbete vill man 
också  vara  säker  på  att  berömmet  är  välförtjänt.  Tohidi  et  al.  (2006)  har  i  sin 
forskning visat att om användare ombeds rangordna prototyperna så påverkas 
ordningen  och  de  positiva  kommentarerna  av  antalet  variationer  på  designen 
som deltagaren exponeras för. Får de bara se en prototyp rangordnas den högre 
och får fler positiva kommentarer än om flera prototyper presenteras samtidigt. 
De menar att de kommentarer som genereras vid visning av många prototyper 
är mer genomtänkta och därför mer relevanta. Detta beror på att de är baserade 
på  en  bredare  bas  av  information.  När  flera  prototyper  visas  signalerar  även 
designern sig mer neutral. (Tohidi et al, 2006) 

2.5.1 Grovhet hos materialet 
För att prototypen ska vara ett så effektivt medium för  interaktion som möjligt 
bör  den  ha  en  viss  grovhet  enligt  Erickson  (1995).  Denna  grovhet  lämnar  en 
öppning för diskussion av designen, genom att till exempel utelämna en funktion 
från en prototyp tenderar detta att skapa en större diskussion och fler idéer än 
om funktionen skulle finnas där. (Erickson 1995) 

Med en  grov  arbetsprototyp  är det  också mindre  risk  att  designern känner  att 
denne har investerat hela sin själ i prototypen och är då mer öppen för förslag på 
förändringar.  Användarna  är  också  mer  villiga  att  ge  feedback  eftersom  de 
känner  att  de  bara  kritiserar  något  som  uppenbart  är  en  grov  skiss.  En  för 
detaljerad prototyp i det tidiga designarbetet riskerar att lägga fokus på detaljer 
så  som  placering  av  knappar  istället  för  basfunktioner  och  struktur  som  är 
viktigare i det här stadiet. 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En  annan  fördel  prototyper  har  är  att  de  generar  nya  sätt  att  beskriva  olika 
funktioner i produkten. Prototyper kan ge upphov till en vokabulär som hjälper 
designern att hitta och  specificera de önskade karaktärsdragen hos produkten. 
(Schrage, 2006) 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3 Bakgrund till fallstudien 
Studien  har  huvudsakligen  utförts  på  företaget  SICK  IVP:s  kontor  i  Linköping 
men  även  hos  deras  kunder  från  Sverige  och  Europa.  IVP  –  Intergrated Vision 
Products  är  en  avknoppning  från  Linköpings  universitet  och  startade  1985. 
Sedan  juni  2003  är  IVP  ett  dotterföretag  till  den multinationella  tyska  bolaget 
SICK AG  som har  4  000  anställda  som  är  aktiva  inom  SICK‐gruppen  över  hela 
världen.  

SICK  IVP  utvecklar  industriella machine  vision‐kameror  för  fabriksautomation 
och  är  en  av  de  ledande  producenterna  av  sensorer  och  sensorlösningar. 
Produkterna  inkluderar  Vision  sensorer,  smart  kameror  och  kameror  för 
höghastighet Machine  Vision.  Idag  finns  en  hel  produktfamilj  och  2005  trädde 
SICK IVP in på en ny marknad när de lanserade sina smart‐kameror IVC‐2D och 
IVC‐3D. (SICK IVP, 2007) 
Machine  Vision  är  en  teknologi  som  används  för  att  komplettera  eller  ersätta 
manuell  inspektion med digitala kameror och bildanalys. Teknologin används  i 
en mängd olika industrier för att automatisera processer, öka produktionen samt 
att öka produktkvalitet. (SICK IVP, 2007) 

 

 
Figure 5, Kameran scannar en bild som sedan analyseras. Programmet skickar ut ett resultat och en 
handling utförs beroende på detta resultat. Här har kameran upptäckt en felaktig kaka och skickar 

ut en signal som leder till att kakan sorteras ut. (SICK IVP, 2007) 

Grunden  till  studien  var  att  SICK  IVP var  intresserade  av  att  veta  vilka  som är 
användarna till en av deras produkter, IVC‐3D smart‐kamera. (En smart‐kamera 
har  inbyggd  programvara  där  bildanalysen  sker  direkt  inuti  kameran  vilket 
medför att kameran kan operera självständigt ute  i  industrin.) Systemet kräver 
idag  ofta  att  användaren  kommer  på  kurs  för  att  förstå  principerna  och  med 
hjälp  av  detta  på  bästa  sätt  göra  sina  inställningar.  Dessutom  tillkommer  ofta 
teknisksupport i efterhand. I och med detta ville SICK IVP undersöka hur dagens 
gränssnitt kunde förändras och förbättras.  
Frågor  som de  önskade  skulle  besvaras  var; Hur  bär  användarna  sig  åt  för  att 
göra bildinställningarna. Vid vilka förhållanden görs bildinställningarna? Hur vill 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användarna  hantera  inställningarna?  Hur  avgör  användarna  vad  som  är  bra 
kvalitet?  

Programmet som undersöktes heter  IVC‐3D Studio och är programvaran  i  IVC‐
3D smart‐kamera. I programmet byggs ett stegprogram upp som sedan utför en 
bildanalys  på  de  tagna  bilderna.  Ett  av  de  första  stegen  som  oftast  läggs  till  i 
stegprogrammet är Grab Setup där bildinställningarna sker.  

Avgränsningar 

Grab Setup är ett steg som är obligatoriskt i arbetet med IVC‐3D då bilden ligger 
som  grund  för  analysen.  Därför  valdes  det  att  avgränsa  studien  till  att  bara 
omfatta  Grab  Setup.  Grab  Setup  ligger  även  relativt  avskilt  från  resten  av 
programmet eftersom när dessa inställningar väl är gjorda behöver användaren 
ofta  inte återkomma till det verktyget. Även om bildtagningen är väldigt  intimt 
förknippad till vilken analys som ska utföras valdes ändå att begränsa studien till 
att bara omfatta Grab Setup på den grund att även om användaren inte vet vilken 
analys som ska utföras ska det vara enkelt att ställa  in bildinställningarna efter 
önskat behov.   

3.1 Grab Setup. 
Grab Setup är ett verktyg där det finns ett antal parametrar som måste ställas in 
för att få en så bra bild som möjligt. Vad som klassas som en bra bild är väldigt 
beroende på vad som är intressant på bilden att titta på samt vilken analys som 
ska  utföras.  Det  är  inte  alltid  som  hela  bilden  är  av  intresse  utan  bara  vissa 
detaljer, vilket kan leda till att mindre antal data behöver behandlas vilket i sin 
tur leder till att analysen av bilden kan gå fortare. Dessa två faktorer måste också 
tas i beaktande när inställningarna görs.  

Grab Setup är  idag uppdelat  i  två olika  flikar, Basic och Advanced. Under dessa 
flikar  finns  ett  antal  olika  parametrar  som  påverkar  kameran  och  många  av 
dessa parametrar påverkar även varandra. 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Figure 6, Grab Setup som programmet ser ut under fliken Basic. 

 

 
Figure 7, Grab Setup som programmet ser ut under fliken Advanced. 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I den vita rutan något till höger i bild visas en profillinje av den bild som fås från 
kameran.  

Uppdelningen mellan flikarna har ingenting med att Basic‐fliken innehåller mer 
grundläggande  parametrar  än  Advanced‐fliken.  Vid  en  normal  inställning  av 
kameran måste användaren ändra inställningar under båda flikar.  
Det som försvårar inställningarna i 3‐dimensioner (i fortsättningen 3D) jämfört 
med  i 2‐dimensioner (i  fortsättningen 2D) är att hänsyn måste tas  till höjddata 
samt förståelse för hur en 3D‐bild byggs upp. För att få ut höjddata i 3D används 
lasertriangulering. Det sker genom att belysa objektet med  laser  från en vinkel 
och  låta  kameran  titta  på  det  intressanta  objektet  från  en  annan  vinkel. 
Synvinkeln gör att kameran ser en höjdprofil som motsvarar objektets tvärsnitt. 
För att kunna ta en komplett 3D bild måste objektet i fråga röra sig framåt under 
laserlinjen  och  sen  sätter  systemet  ihop  alla  de  olika  profilerna  till  en 
sammansatt bild (se figur 8). En typisk lasertrianguleringsuppställning består av 
följande komponenter; 

1. En laser för att producera en höjdprofil,  
2. En kamera för att scanna profiler,  

3. Ett rullband för att förflytta objektet under kameran,  
4. En  foto‐switch som sätter  igång kameran när ett objekt är  i  rätt  läge på 

bandet, 

5. En pulsgivare som försäkrar att profilernas tas med konstanta mellanrum, 
oberoende av hastigheten på bandet.  

6. En bild‐behandlings‐enhet, antingen i ett inbyggt system som i en smart‐
kamera  eller  i  en  extern pc,  som sedan  sätter  samman profilerna  till  en 
bild och analyserar resultatet. 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Figure 8, 3Dbildtagning med en IVC 3D kamera. (SICK IVP 2007) 

De olika sambanden mellan parametrarna framkommer nästan inte alls i dagens 
gränssnitt.  Vissa  samband  har  illustrerats  som  gråa  fält  ovanför  berörda 
parametrar  (se  figur  6,  under  Field  of  View  längst  upp  i  vänstra  hörnet)  och 
ändrar  storlek  beroende  på  hur  de  andra  påverkande  parametrarna  förändras 
och visar inom vilka värden man kan ställa in just denna parameter.  

Det kan vara nödvändigt att ändra de olika parametrarna för att öka kvalitén och 
hastigheten på bildtagningen. Kameran klarar  att  ta  stora mängder  bilder men 
det finns en gräns hur mycket data som kan hanteras. När tid är en kritisk faktor 
kan det vara lämpligt att balansera storlek, upplösning och hastighet för att få ett 
så bra resultat som möjligt att analysera. En större bild tar längre tid att ta vilket 
i sin tur påverkar det maximala antalet bilder som kameran kan producera per 
sekund. 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4 Metod  
I detta kapitel beskrivs de metoder som användes för att bland annat besvara de 
frågor som företaget ville ha svar på och som togs upp i föregående kapitel.   

Sammanlagt bestod studien av en förstudie på företaget som låg till grund för en 
mer  djupgående  användarstudie.  Resultatet  från  denna  användes  sedan  i  det 
fortsatta designarbetet som bestod av en brainstorming, två prototyptester, och 
till sist en workshop som utfördes på företaget.  

Studiens huvudfokus låg i den högra delen av den matris‐modell som beskrivs av 
Dubberly  et  al.  (2008),  även  om  hela  matrisen  genomarbetas.  Detta 
representeras främst av de prototyptester som genomfördes. 
Metodologisk utgångspunkt  

För  att  få  en  klar  och  detaljerad  kunskap  om  användaren,  problemets 
begränsningar och företagets och organisationens mål valdes studien att  läggas 
upp med hjälp av kvalitativa undersökningsmetoder (Cooper et al., 2007). Denna 
typ  av  studier  hjälper  också  designern  att  hitta  mönster  och  beteenden  hos 
användare  och  potentiella  användare  snabbare  och  enklare  än  vad  som  skulle 
vara möjligt med kvantitativa angreppssätt (Cooper et al., ibid).  

Analys 

Samtliga  intervjuer  och  användartester  spelades  in  med  en  mp3‐spelare  och 
användarstudien  transkriberades.  Ur  detta  togs  de  delar  ut  som  ansågs 
relevanta. Resultatet blev förkortade uttryck som sammanfattade informationen 
från  användarna  (Kvale,  2004).  På  detta  sätt  kan  stora  intervjumaterial 
reduceras till mer lätthanterliga mängder.  

4.1 Kontextuellt utforskande  
I  studiens  inledande  fas  (framförallt  i  förstudien  samt  användarstudien) 
användes en kontextuell metod enligt Beyer och Holtzblatt (1999). De data som 
insamlades  från användarna  låg som baskriterier  för att bestämma vilka behov 
som skulle fokuseras, vad systemet skulle göra och hur det skulle struktureras. I 
deras metod tar de upp sex olika steg, i denna studie användes dock endast fyra 
av  stegen  eftersom  dessa  ansågs  vara  mest  passande  för  fallstudien.  Beyer  & 
Holtzblatt (1999) skriver själva att det inte är nödvändigt att använda sig av alla 
stegen utan metoden kan anpassas efter den studie som ska utföras och vad som 
anses lämpligt just där;  

Kontext  –  Det  är  av  stor  vikt  att  användarna  observeras  i  den  miljö  som  de 
vanligtvis  arbetar  i,  istället  för  i  ett  kalt  vitt  försöksrum.  Genom  att  möta 
användaren  i  den miljö  där  de  använder  produkten  ifråga  kan  viktiga  detaljer 
uppfattas som kanske inte annars skulle framkommit.  
Partnerskap  –  Intervjun  och  observationen  bör  ha  en  form  av  samarbete  och 
utforskning  tillsammans med  användaren.  Alternering mellan  observation  och 
diskussion om arbetet och detaljerna. 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Tolkning – Mycket av designerns arbete handlar om att läsa mellan raderna i de 
fakta  som  samlats  in  om  användarens  beteenden, miljön  denne  arbetar  i  samt 
dennes  kommentarer.  Dessa  fakta måste  ses  som  en  helhet  och  analyseras  av 
designern för att upptäcka designimplikationer. Försiktighet måste tillämpas vid 
intervjuer så användaren inte påverkas av intervjuarens egna uppfattningar.  
Fokus – Designern måste subtilt kunna styra intervjun så att den fångar relevant 
data som rör designen.  

4.2 Studiens upplägg 

4.2.1 Förstudie på företaget 
Det utfördes en förstudie på företaget med syfte att skaffa domänkunskap om de 
berörda parterna, eventuella begränsningar och de olika användargrupperna för 
en  fortsatt  djupgående  studie.  Intervjuerna  skedde  innan  någon 
användarundersökning utfördes eftersom dessa diskussioner präglade hur själva 
användarstudien sedan skulle genomföras. 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes med personal på företaget (se bilaga 
1). De flesta jobbade med kundsupport och valdes eftersom de har mest kontakt 
med kunderna.  För  att  få  en bättre  överblick  över  vilka  kunder  företaget  hade 
samt till vilka som var deras målgrupp genomfördes också några intervjuer med 
personer  inom marknadsföring.  Med  hjälp  av  denna  information  kartlades  de 
olika användargrupperna.  

En  inblick  i  det  befintliga  systemet  skapades  genom  konkret  arbete  med 
programmet  samt  genomgång  av  det  kursmaterial  som  erbjuds  till  de  kunder 
som  köper  det  berörda  systemet,  samt  medverkan  vid  ett  kurstillfälle.  Detta 
gjordes för att få en inblick i vad användarna hade för kunskapsnivå efter att de 
hade gått kursen.   

Ett  pilottest  på  användarstudien  utfördes  på  företaget  för  att  testa  studiens 
upplägg. Den främsta anledningen var att försäkra sig om att användarna skulle 
förstå den tänkta uppgiften (en tänka‐högt session utfördes med användarna, se 
nedan) och att frågorna tolkades på rätt sätt.  
Användarna 

Förstudien ledde till att fyra olika kundgrupper identifierades som i första hand 
kom i kontakt med programmet utanför företaget. Dessa var systemintergratörer 
(SI), Original  Equipment Manufacturer  (OEM),  slutanvändare  och  säljare.  Inom 
dessa  grupper  fanns  det  stora  skillnader  i  kunskapsnivå  i  området  Machine 
Vision och 3D‐bildtagning. Det kunde variera mellan i stort sett ingen erfarenhet 
alls till specialistkunskaper.  

En avgränsning att bara  studera användare med medelkunskap gjordes  tidigt  i 
projektet. Denna grupp användare var främst systemintergratörer och även den 
största  gruppen  användare.  De  ansågs  vara  den  grupp  som  var  mest 
representativ för populationen. Dessa användare har en grundläggande kunskap 
inom Machine Vision och många har arbetat med bildbehandling tidigare och då 
ofta inom 2D‐området, men inte inom 3D området. 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4.2.2 Användarstudien  
Sammanlagt  utfördes  sju  stycken  intervjuer  och  observationer  med  kunder. 
Samtliga  kunder  var  män  och  kom  från  Tyskland,  Sverige  och  England. 
Användarna  besöktes  i  sin  egen  arbetsmiljö  enligt  den  kontextuella  metoden. 
Undersökningen  började  med  information  om  själva  studien  och  sen  en 
semistrukturerad  intervju  (se  bilaga  2  och  3)  (Bryman,  2002) med  syfte  att  få 
bakgrundsmaterial  om  kunden.  Dessa  frågor  berörde  hur  länge  och  ofta 
personen  hade  arbetat  med  kameran,  vilken  utbildning  personen  hade  och 
vilken uppfattning personen hade om hur många parametrar  som var  lätta  att 
förstå i programmet.  

Efter detta  fick användaren en uppgift  som de skulle  lösa med hjälp av  IVC‐3D 
Grab Setup. Användaren ombads att ta en bild av ett objekt som bestod av några 
ihopsatta  legobitar  som  försöksledaren  tagit  med  sig.  De  ombads  göra 
inställningar  till  kameran  så  bilden  blev  så  bra  som  möjligt.  Vad  som 
uppskattades vara ”så bra som möjligt” var upp  till användaren. Samtidigt som 
detta  gjordes  ombads  personen  att  tänka  högt.  Detta  gjordes  eftersom 
tankeprocessen då blir  extern och det  ger  en värdefull  insikt  om hur personer 
arbetar  och  hennes  strategier  för  att  lösa  en  uppgift  (Preece,  Rogers  &  Sharp, 
2002).  Medan  användaren  utförde  uppgiften  gjordes  en  öppen  deltagande 
observation (Bryman, 2002). 

Frågor  inflikades  under  uppgiften  när  användaren  gjorde  något  som  verkade 
vara  intressant  för  studien.  Detta  skedde  på  en  partnerskapsnivå  för  att  inte 
störa uppgiften och för att ge ett sken av ett gemensamt utforskande enligt Beyer 
& Holtzblatt (1999).  

När användaren ansåg sig  färdig med uppgiften följde några uppföljningsfrågor 
som  fokuserade på det  som användaren hade uttryckt  eller  visat  under  tänka‐
högt‐sessionen.  
Alla  intervjuerna  spelades  in  och  transkriberades.  Ur  transkriptioner  och 
observationsanteckningar togs nyckelsammanhang ut som beskrev användarens 
uppfattning  och  arbete  med  programmet.  Innan  dessa  användes  till  att  skapa 
prototyper  genomfördes  en  brainstorming  för  att  generera  fler  idéer  till 
prototyperna.  

4.2.3 Brainstorming 
Både  från  företagets  sida,  förstudien  och  användarstudien  uppmärksammades 
svårigheter  med  att  förstå  hur  olika  komplexa  samband  hängde  samman  i 
programmet. Detta ansågs som ett problem som borde adresseras i prototyperna 
och därför genomfördes en brainstorming. 

Syftet  med  brainstormingen  var  att  hjälpa  designern  att  inte  fastna  i 
tankebanorna  och  för  att  få  hjälp  med  förebildsarbete  och  nya  vinklingar  på 
problemet  (Santanen,  Briggs  &  De  Vreede,  2004).  Totalt  var  det  sex  personer 
involverade, alla var studenter vid Linköpings universitet. Första timmen var det 
sju personer närvarande men en var tvungen att avvika efter en timme.  

Brainstormingen  utfördes  i  ett  rum  på  Linköpings  universitet.  Sessionen 
inleddes  med  en  introduktion  där  syftet  med  brainstormingen  presenterades. 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Alla  deltagarna  hade  varit  med  om  brainstorming  tidigare  men  ledaren  valde 
ändå  att  upprepa  hur  arbetet  skulle  gå  till.  Efter  detta  följde  en  liten 
uppvärmningsuppgift på tio minuter för att få igång det kreativa tänkandet och 
mjuka upp deltagarna.  

Huvudproblemet  presenterades  som;  ”hur  bör  komplexa  samband  presenteras 
på ett så tydligt sätt som möjligt” och ett exempel på komplexa samband visades 
på  en  whiteboard‐tavla.  Problemet  valdes  att  inte  visas  i  sin  helhet  då  detta 
uppskattades  skulle  ta  onödigt  lång  tid  att  förklara  och  för  att  undvika  att 
personerna som deltog skulle bli fast i hur programmet ser ut idag.  

En  ny  session  startades  där  brainstormingen  nu  kretsade  runt  bilder  som 
ledaren presenterade. Bilderna som användes var  följande: Leonardo Da Vincis 
skisser på människan, en flygplanscockpit, brädspelet Risk, en färgpalett och två 
leksaksfigurer i en sandlåda (se bilaga 4).  
Bilderna  hade  valts  för  att  de  skulle  inspirera  och  väcka  tankar  kring  hur 
komplex  information  kunde  representeras.  Varje  bild  brainstormades  det 
omkring i några minuter tills diskussionen började avta och då presenterades en 
ny bild (www.Brainstorming.co.uk). När denna session var klar togs en fikapaus. 

Efter pausen gjordes en sista brainstorming och även här presenterades en bild 
som inspiration. Den här omgången uppmuntrades deltagarna att komma på så 
galna och kreativa idéer som möjligt eftersom de idéer som tidigare genererats 
var väldigt knutna till problemet som visades på whiteboarden. 
Efter  denna  omgång  hjälptes  deltagarna  åt  att  dela  upp  de  olika  idéerna  som 
kommit fram i ett affinitetsdiagram (Beyer & Holtzblatt, 1999).  
Total rörde det sig om 97 stycken unika idéer som delades upp i 12 stycken olika 
kategorier.  Från dessa kategorier  togs det ut  ett mindre antal  idéer  som ansåg 
mest intressanta för att integrera i prototyperna i den här studien.  

4.3 Prototyper 
I studien användes ett antal olika former av prototyper. I prototyptest ett och två 
användes  arbetsprototyper  så  som  Erickson  (1995)  beskriver  dem  (se 
teorikapitel). Vid båda prototyptesterna var prototyperna gjorda av papper och 
med  en  den  grovhet  som  Erickson  (1995)  också  förespråkar  för  att  främja 
diskussioner och idégenerering. I workshopen valdes det att skapa storyboards 
som enligt Houde & Hill (1997) bör klassas som en rollprototyp eftersom de ger 
en konkret representation av designidén och både ställer och besvarar frågor om 
designen.  De  ingår  i  vad  Erickson  (1995)  kallar  för  visionsprototyper  och  då 
workshopen är en gruppaktivitet och dessa prototyper anses hjälpa till att skapa 
en förståelse för problemet i gruppen ansågs de lämpliga.  

4.3.1 Prototyptest ett  
Idéerna från brainstormingen och den insamlade data från användarstudien låg 
som grund för det  första prototyptestet.   Syftet med prototyptestningen var att 
undersöka hur en struktur på ett nytt gränssnitt skulle kunna se ut. Prototyperna 
var  gjorda  i  papper  och  var  inriktade  på  struktur  och  inte  på  interaktion med 
små detaljer i gränssnittet. Därför gick det inte att göra större interaktioner med 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prototypen utan syftet var snarare att skapa en diskussion om möjliga vägar att 
fortsätta designarbetet på samt få snabb feedback från användarna. 

Det skapades tre stycken pappersprototyper (se figur 9, 10 och 11) för att  leda 
till en mer jämförbar utvärdering (Tohidi et al, 2006).  

 
Figure 9, Prototyp 1 

 
Figure 10, Prototyp 2 

 
Figure 11, Prototyp tre (Se även bilaga 5, 6 och 7 för fler bilder) 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Användarna som testade prototyperna var samtliga anställda på SICK IVP. Dessa 
valdes eftersom de har en stor kunskap om programmet och hur det används.  

Det  genomfördes  fyra  användartester  med  tre  olika  pappersprototyper.  Varje 
testtillfälle  skedde med  en  försöksdeltagare  åt  gången.  Användarna  fick  utföra 
tre stycken väldigt enkla uppgifter på prototypen (se bilaga 8). Försöksledaren 
låtsades här vara datorsystemet. När användaren ville  trycka på en knapp som 
genererade att en ny ruta kom fram så lade designern fram denna ruta framför 
användaren.  
När dessa uppgifter var klara fick de ge allmänna kommentarer om hur de hade 
uppfattat  prototypen.  Efter  detta  fick  de  se  prototyp  nummer  två  och  samma 
procedur upprepades, likaså med prototyp nummer tre.  

När alla uppgifterna var utförda på alla tre prototyper fick användaren svara på 
några frågor rörande alla tre. Dessa frågor behandlade hur de hade uppfattat de 
olika prototyperna, vilken de tyckte bäst om och vilken som kändes mest intuitiv 
att jobba med (se bilaga 9). 

Slutligen  fick  de  med  hjälp  av  papper,  penna  och  sax  klippa  ihop  en  egen 
prototyp  där  de  fick  använda  sig  av  de  bitar  som  de  tyckte  var  bäst  ur  de 
prototyper  som  visats  men  även  komma  med  egna  förslag.  Förslagen 
dokumenterades och användes av designern att jobba vidare med.  

4.3.2 Prototyptest två 
Vid  den  andra  prototypiterationen  skapades  en  pappersprototyp  utifrån  de 
resultat  som  framkom ur det  första prototyptestet. De  förslag  som personerna 
hade  fått  konstruera  själva  analyserades  och  de  bitar  som  ansågs  mest 
uppskattade och mest  förekommande  i de olika nya prototyperna  integrerades 
till en ny prototyp.  

Denna  prototyp  hade  en  fastare  struktur  och  en  större  interagerbarhet  än  de 
prototyper  som  skapades  i  den  första  iterationen.  Grovheten  hos  prototypen 
fanns fortfarande kvar samt att allt inte var förklarat. Detta gjordes för att skapa 
en  större  diskussion  eftersom  det  tidigare  uppmärksammats,  bland  annat 
Erickson (1995) och Wong (1992), att utelämnandet av funktioner tenderar att 
skapa en större diskussion och fler idéer än om funktionen skulle finnas där. 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Figure 12, Bilder på prototyp två. (Se bilaga 10 för fler bilder) 

Designern arbetade som det bakomliggande datorsystemet precis på samma sätt 
som i den första prototypiterationen.  
Houde & Hill  (1997) skriver att design av  interaktiva system kräver samarbete 
mellan  designers  och  olika  discipliner.  Ett  projekt  kan  till  exempel  kräva 
färdigheter  från  programmerare,  interaktionsdesigner,  industridesigner  och 
projektledare.  Därför  valdes  prototypen  att  testas  i  två  omgångar  med  två 
personer närvarande vid varje tillfälle, där en person arbetade med kundsupport 
och  den  andre  med  utveckling  inom  företaget.  Den  ena  personen  hade  varit 
delaktig vid den första prototyptestningen. Han/hon fick nu i uppdrag att berätta 
hur  den  nya  prototypen  fungerade  för  en  person  som  aldrig  sett  någon  av  de 
tidigare  prototyperna.  De  personer  som  fick  som  uppdrag  att  förklara  hade 
aldrig sett prototypen ifråga tidigare men nästan alla delarna var tagna från det 
tidigare prototyptestet. Personen som var helt ny inför prototypen tilldelades till 
en början en passiv roll.  

Syftet  var  att  se  hur  intuitiv  prototypen  var  att  förklara  för  någon  annan.  Den 
person  som  varit  med  vid  det  första  prototyptestet  ombads  förklara  hur 
prototypen såg ut att fungera och när de stötte på en funktion de inte förstod vad 
den  gjorde  ombads  de  att  hitta  på  vad  de  trodde  eller  önskade  att  funktionen 
skulle göra. Detta gjorde att designern fick feedback på hur saker kan tolkas när 
de inte är uppenbara.  

När personen som förklarade kändes sig färdig fick den andra personen komma 
med frågor och kommentarer och hela prototypen diskuterades tillsammans.  

Testningen spelades också in på en mp3‐spelare.  

4.3.3 Workshop  
En workshop genomfördes för att bygga vidare på de idéer som kommit fram ur 
prototyptesterna. Till workshoppen valdes ett antal olika personer från företaget 
och dessa valdes framförallt för att representera olika avdelningar.  

Workshopen  hade  två  syften.  Det  ena  syftet  var  att  studera  hur  arbetet 
framskred när ett antal personer från olika avdelningar arbetar tillsammans. Det 
andra syftet var att skapa Storyboards (Preece, Rogers & Sharp, 2002) över hur 
ett framtida arbete med Grab Setup skulle kunna se ut. 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Workshopen  bestod  av  ett  antal  övningar  som  genomfördes  med  totalt  åtta 
personer från olika avdelningar på företaget. Den genomfördes på en förmiddag. 
Workshopen bestod av 4 stycken delar med olika aktiviteter i varje. Först Speed 
boat, prune the product  tree, genomgång av de befintliga parametrarna och till 
sist skapandet av story boards.  
Först  fick  alla  deltagarna  information  om  workshoppens  syfte  och  om  de 
övningar som skulle utföras. 

Speed  boat  (Hohman,  2006)  var  den  första  övningen  som  genomfördes.  Syftet 
med  denna  övning  var  att  undersöka  vilka  problem  deltagarna  upplevde  i 
programmet.  
På en whiteboardtavla uppritades en motorbåt med ett antal ankare. Motorbåten 
symboliserade Grab Setup och ankarna symboliserade de saker som tynger ner 
programmet  (båten). Alla deltagarna  fick  i uppdrag att  skriva ner på  lappar de 
saker  som  de  identifierade  som  problem med  programmet.  De  ombads  också 
ranka mellan 1 och 10 hur  fort de ansåg båten skulle  färdas om detta problem 
inte  fanns,  och  skriva  siffran  på  samma  kort.  En  person  i  gruppen  utsågs  till 
kapten och  fick  i uppdrag att sätta upp alla  lapparna  från deltagarna på tavlan. 
När  alla  lapparna  var  uppsatta  hjälptes  samtliga  i  gruppen  åt  för  att  gruppera 
ihop de olika lapparna i kategorier. Poängen på de olika lapparna räknades sen 
samman till ett gemensamt tal för respektive kategori.  

Prune  the Product  tree  (Hohman, 2006).  I den här övningen skapades ett  stort 
träd  uppritat  på  papper.  Syftet  med  denna  övning  var  att  gemensamt  komma 
underfund med vad som är viktigt för systemet.  
Deltagarna  fick  i  uppdrag  att  sätta  upp  olika  löv  som  representerade  olika 
funktioner som de ansåg skulle vara med i systemet. De funktioner som kändes 
väldigt grundläggande placerades närmast stammen och de funktioner som var 
mer specifika kom längre ut på grenarna. 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Efter  en  paus  började  en  ny  session  där  gruppen  gick  igenom  de  olika 
parametrarna  som  finns  i  Grab  Setup  idag  och  fokuserade  på  kortsiktiga 
lösningar  på  problem  som  finns  idag.  Idag  är  parametrarna  uppdelade  i  små 
grupper och varje grupp var uppklistrat på ett papper och de flesta hade även ett 
eller  flera citat  från användarna om just dessa parametrar utskrivna på samma 
papper  (se  figur 13). Varje person  fick ett papper med en parametergrupp och 
sen  diskuterade  gruppen  tillsammans  parameter  för  parameter.  Varje  ny 
parametergrupp  som  påbörjades  börjades  alltid  med  att  ett  citat  från 
användarna  lästes  upp.  Diskussionerna  kring  parametrarna  berörde  både  små 
namnändringar till stora omstruktureringsförslag.  
Den sista övningen som genomfördes var att skapa Storyboards för en framtida 
användning av programmet. Gruppen delades upp i två grupper som var för sig 
fick ett papper med uppritade rutor  för att skapa Storyboards som varje grupp 
sedan presenterade för hela gruppen.  

Hela workshopen videofilmades.

Figure 13, Papper med parametergrupp som användes 
på workshoppen. Parametergruppen är uppsatt i mitten 

omgiven av citat från användarna. 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5 Resultat och analys 
I det här kapitlet beskrivs de olika resultat som framkom. Först kommer en kort 
sammanfattning om hur studien refererar till Dubberly et als. (2008) bro‐matris. 
Sen  redovisas  resultaten  ur  samma  ordning  som  studien  var  upplagd,  det  vill 
säga användarstudien, brainstormingen, prototyptest ett, två samt workshoppen. 
Det  beskriver  de  viktigaste  delarna  som  påverkade  designprocessen  i  de  olika 
stegen.  

5.1 Designprocessen 
Den vänstra nedersta delen av Dubberly et al:s (2008) bromatris, motsvarades i 
den här studien främst av förstudien och användarstudien vars syfte främst varit 
att samla in information.  
Den  övre  högra  delen  som  handlar  om  tolkning  och  analys,  men  även  att 
problemet  ska  definieras.  Detta  kom  att  motsvaras,  bland  annat  av  de 
transkriberingar som gjordes där de viktigaste punkterna ur studien togs ut. Här 
började det växa fram en första aning om vad designproblemet var som byggde 
på användarstudierna och som var väldigt  inriktat på hjälp  i programmet samt 
små förändringar så som hjälpfunktioner som framkom från användarstudien. I 
den här delen skedde även en del skissande samt brainstormingen. 

I  den översta högra delen, där modeller  skapas, motsvarades  av de prototyper 
som  skapades.  Det  var  genom  dessa  tester  som  det  framkom  att  det 
designproblem som tolkats ur användarstudien inte omfattade allt.  
När detta uppdagades valdes det att genomföra en workshop där det  framkom 
att arbetsflöden för programmet samt de komplexa sambanden är de saker som 
bör ha starkast fokus i skapandet av en framtida produkt.  

5.2 Användarstudien 
Ur användarstudien framkom det att användarna saknade feedback på många 
ställen i programmet. När parametrarna ändrades var det inte uppenbart för 
användaren vad som påverkades. Alla parametrarna har direkt eller indirekt 
koppling till hur bilden är, men vissa visas mycket mer tydligt än andra. Citat 
från användarstudien angående några parametrar; 

”Och den, den antar jag är just, borde väl krympa men det gjorde 
den inte. Nu trodde jag att den där också skulle påverkas men det 
gjorde den inte.” 

När användarna bads uppskatta hur många av parametrarna de ansåg sig förstå, 
skattade de flesta att det låg runt 70‐80 % men under undersökningens gång gav 
användarna ett intryck av att denna siffra i verkligheten var mycket lägre.  

”Ja de, width resolution kombinerat med robust och high 
resolution, ja, eh, näe spontant förstår jag inte riktigt vad de här 
betyder.” 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Idag använder sig de flesta användare också av den 3D bild som man får när man 
tar en bild (Grab) för att uppskatta om kamerainställningarna är tillräckliga. Det 
är även denna bild som är slutresultatet som själva analysen i applikationen 
kommer utföras på. Denna bild är för närvarande inte implementerad i Grab 
Setup utan kräver att användaren måste gå ut ur den interaktiva delen av Grab 
Setup. Detta upplevdes av användarna som besvärligt.  

De komplexa sambanden mellan vissa parametrar visade sig försvåra arbetet för 
de flesta användarna. Ingen av användarna utryckte sig dock i klarhet att de 
ansåg att komplexiteten var för avancerad i programmet, även om de flesta var 
överens att det vore skönt om det vore lite mer intuitivt. Detta beror antagligen 
på att de inte var medvetna om de kopplingar som finns. Det kunde dock 
observeras i en osäkerhet hos användaren. De la märke till att vissa saker ändras 
ibland på ett sätt och ibland på ett annat sätt.  

”Nu hände någonting, och nu hände också någonting”  

Generellt  var  användarna  inriktade  på  små  förändringar  i  programmet  så  som 
hjälpfunktioner,  ångerfunktioner,  sparfunktioner.  Den  största  efterfrågan  var 
just  olika  hjälpfunktioner.  Dessa  kunde  variera  mellan  en  tutorial 
(övningsprogram) möjlighet  att  komma  åt manualen  (som  inte  är möjlig  i  just 
den här delen av programmet) eller tooltip‐texter (en liten hjälptext som uppstår 
när man håller musen någon sekund över ett objekt på skärmen). 

”Man skulle åtminstone kunna tänka sig att man har någon 
tooltips eller nått sådant, det känns ju som ett minimum.” 

”…om man kunde ställa om eller göra någon setting i systemet att 
man vill ha en enhanced help eller nått sånt.” 

En  bättre  gruppering  av  de  olika  parametergrupperna  efterfrågades.  Idag 
förekommer  parametrar  med  exakt  samma  benämning  men  med  skilda 
funktioner. Även avsnitt med samma överskrift förvirrar för användaren och det 
togs även upp som en brist.  
I programmet finns ett antal buggar som försvårar användandet. Vissa buggar är 
så uppenbara att användaren förstår dem men vissa är mer subtila och detta 
leder till att användaren blir förvirrad och osäker.  

”Det var fel knapp här. Äh! De är svåra att pilla på. Det är en 
bugg, den försvann, näe nu kom den igen. Det här var lite skumt” 

Detta  ledde också till att användarna upplevde komplexa samband där det  inte 
fanns några.  

De flesta beskriver sitt arbetssätt och kontakten med kameran som sporadisk. De 
använder den för att visa demon eller för att göra en uppgift åt en kund. Det rör 
sig inte om något dagligt bruk utan det kan till och med gå flera veckor innan de 
kommer i kontakt med kameran igen. En användare utryckte sig om 
programmet: 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”…men när man gör det på riktigt måste man ju förstå lite grand 
bättre hur de här sakerna hänger ihop om det står lite tips om 
vad de gör och sånt, och hur de hänger ihop med varandra 
kanske” 

”Ja, nee, näe jag drog nog mest bara i spakarna” 

Mer tid åt Grab Setup efterfrågades också i den kurs som erbjuds av SICK IVP AB 
av flesta deltagarna i studien. Detta grundade sig i att de flesta kände sig osäkra 
på vad som räknas med ett bra slutresultat. Det fanns en inneboende osäkerhet 
hos användarna om att det resultat de nått fram till skulle kunna gå att göras 
bättre.  

Den insamlade datan från användarna tolkades och användes till största del som 
grundmaterial till prototyperna.  

5.3 Brainstorming 
På  brainstormingen  genererades  ett  antal  idéer  om  hur  en  presentation  av 
komplexa  samband  skulle  kunna  se  ut.  En  del  idéer  låg  väldigt  nära 
implementering medan andra var mycket mer futuristiska. Av de 12 kategorier 
som  sorterades  ut  var  det  främst  fyra  kategorier  som  påverkade  det  fortsatta 
arbetet.  

Tid:  Dessa  idéer  handlade  bland  annat  om  att  representera  det  tidigare  valda 
värdet. Det  inkluderade även  idéer om olika överblickar över  tagna beslut.  (Se 
figur 14) Att dessa valdes grundades på att användarna beskrev arbetet som en 
trial och error process. Dessa skulle kunna förenkla för användarna att kunna gå 
tillbaka  till  olika  värden.  En  ångrafunktion  stöder  ofta  bara  det  senaste 
ändringen  som gjordes. Här  skulle  en  användare  få  en  större  överblick på  vad 
som ändrats men samtidigt ha säkerheten att han alltid kan hitta tillbaka.   

 
Figure 14, Några av de bilder som ingick i kategori Tid. 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Assistans/Hjälp: Denna  kategori  fokuserade  på  förvalda mallar  och  förval  av 
olika profiler för olika användare. Förvalen guidar användaren åt rätt håll för just 
den applikationen eller objektet han ska använda sig av.  

 
Figure 15, Några av idéerna som ingick i kategorin Assistans/Hjälp. 

Generation: Dessa idéer fokuserade på att visa för användaren olika miniatyrer 
av  bilderna  som visade hur  de  skulle  se  ut  vid  olika  inställningar. Här  låg  inte 
fokuset på  inställningarna utan på slutresultatet, bilden. Ett  typiskt exempel ur 
denna  kategori  var  att  användaren  får  välja  på  ett  antal  bilder,  när  han  gjort 
detta genereras ett antal nya bilder baserat på det val han precis gjorde. Detta 
upprepas tills användaren känner sig nöjd med bilden. 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Relation: Denna kategori av idéer visade olika sätt som relationer skulle kunna 
presenteras.  Det  kunde  till  exempel  vara  färgkodningar,  flödesdiagram  och 
animerade metaforer av sambanden. Fokus  låg återigen  inte på  inställningarna 
utan  att  visa  sambanden  med  olika  former  av  illustrationer  direkt  där 
användaren befann sig i programmet.  

För fler bilder se bilaga 12. Dessa användes som inspiration till prototyperna.  

Figure 16, Några av de idéer som ingick i kategorin Generation. 

Figure 17, Några av de idéer som ingick i kategorin Relation. 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5.4 Prototyptestning ett 
Diskussionen  kring  de  tre  prototyperna  blev  mycket  omfattande.  Den 
utförligaste diskussionen kom i slutet när alla prototyper hade presenterats och 
deltagaren fick svara på ett antal frågor. Dessa frågor (se bilaga 8) öppnade för 
en  diskussion  där  användaren  hela  tiden  satt  och  jämförde  mellan  de  olika 
prototyperna.  När  de  ombads  säga  vilket  prototyp  som  de  favoriserade 
upplevdes  detta  väldigt  svårt  och  svaret  blev  ofta  en  sammanslagning  av  bitar 
från de olika prototyperna. En användare svarade: 

”Den bästa prototypen skulle vara en blandning mellan den första 
och den andra. Ofta vill man se sambandet mellan parametrarna. 
Wizarden är bra och kanske skulle man kunna använda prototyp 
3 som en del av wizarden.” 

 
Figure 18, Prototyp 3 samt wizard från prototyp 2 

När  personerna  ombads  säga  vad  de  ansågs  vara  bäst  med  vardera  prototyp 
jämfördes  det  alltid  med  de  andra  innan  ett  svar  gavs.  Väldigt  många  av 
kommentarerna  som  alstrades  var  direkt  kopplade  till  någon  av  de  andra 
prototyper som uppvisats. Det var en ständig process av jämförelse av vad som 
ansågs bättre eller sämre.  

”Inte 3:an. Där vet man inte vad som händer. Allting är väldigt 
hemligt. Nyttigt att förstå vad som händer... 3:an är det lite svårt 
att tänka sig hur den skulle gå ihop med stegprogrammet, att de 
blir helt annorlunda när de sen ska ut och göra dem. 1:an och 
2:an är nästan samma info. Gillar sensorbilden på 1:an.” 

Genom att  låta  användarna  bygga  sin  egen prototyp  ledde detta  till  att  de  fick 
fundera  på  funktioner  på  ett  annorlunda  sätt  än  tidigare.  Testpersonerna 
diskuterade  ofta  högt  med  sig  själv  om  vad  som  var  bra  respektive  dåligt. 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Ändringar  innebar  också  små  detaljer  som  till  exempel  namnbyte  på  olika 
funktioner.  Idéer  som  presenterats  på  prototyperna  mognade  också  genom 
denna  process  hos  användaren.  Prototyp  två  innefattade  ett  förslag  på  olika 
”profiler” som fungerade som förinställningar som kunde väljas som en hjälp för 
användaren. Detta ansågs av vissa användare till en börja vara en dålig  idé och 
kritiserades.  I  slutet av  testet när de  fick bygga sina egna prototyper  togs dock 
dessa  oftast  med.  Det  verkade  som  att  de  vant  sig  vid  tanken  och  genom  att 
diskutera med sig själva och uppnått en sensemaking där de kommit fram till hur 
dessa skulle användas på bästa sätt.  

”Tycker inte riktigt det är bra med profiler i Grab Setup. Tror inte 
det behövs, det är inte ofta man byter. Men det skulle vara bra i 
labbet, där man scannar olika saker, att kunna snabbt byta och 
ha förinställningar.” 

Diskussionen  berörde  inte  de  olika  parametersammanhangen  utan  berörde 
strukturen  i  programmet  och  de  eventuella  hjälpmedel  runt  om  parametrarna 
som skulle finnas istället, som till exempel olika sätt att få hjälp i programmet. 

5.5 Prototyptestning två 
Feedbacken  från  användarna  i  prototyptest  två  var mycket mer detaljerad och 
många  frågor  ställdes  om  implementerade  lösningar  från  den  första 
prototyptestningen  verkligen  skulle  lösa  det  grundläggande  problemet.  Det 
grundläggande  problemet  beskrevs  som  hur  parametrarnas  samband  skulle 
visas för användaren och hur användaren skulle förstå hur han/hon skulle ställa 
in de olika parametrarna. Nästan all diskussion kom att behandla just detta och 
väldigt få av de saker som fanns på prototypen berördes.  
Personerna som testade prototyperna var från olika delar från företaget, alla var 
insatt  i systemet och hade erfarenheter av programmet. När de nu utvärderade 
tillsammans  började  de  generera  idéer  som  inte  hade  särskild  mycket 
sammanknytning med prototypen de hade  framför  sig. Detta  skiljde  sig väldigt 
mycket  från den  första prototypiterationen där  idéerna  låg mycket närmare de 
prototyper  som  testat.  De  idéer  som  generades  kändes  också  väldigt  konkreta 
och det kan bero på parets sammansättning.  

Ett annat liknande exempel är de diskussioner som handlade om hur vissa 
parametrar skulle kunna göras automatiska för att göra det enklare för 
användaren att komma igång. I just denna diskussion märktes det tydligt att det 
är viktigt med personer med olika bakgrunder behövs för att driva designarbetet 
framåt. Designern och personen som arbetat mycket med produkten kunde ge 
information om vilka delar som användaren skulle ha mest nytta av att 
automatisera, medan personen som jobbar med utvecklingen kunde bidra med 
vad som var tekniskt möjligt att genomföra. Detta sporrade de första personerna 
i sin tur.  

Förslag på andra konkreta lösningar var bland annat uppdelning av parametrar i 
de  som  berör  hur  de  olika  profilerna  tas  och  de  som  berör  hur  profiler  sätts 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samman.  Olika  arbetsflöden  för  i  vilken  ordning  inställningarna  borde  göras 
berördes också.  

I denna prototyptestning genomsyrandes feedbacken av att det underliggande 
problemet i programmet fortfarande låg kvar. De ansåg att de olika 
parametrarna fortfarande var ett stort problem där prototypen mer eller mindre 
bara berörde saker runt omkring. Visserligen skulle de underlätta för 
användarna men huvudproblemet återstod tyckte testpersonerna.  

Prototyptestningen  fick  designern  att  ifrågasätta  om det  designfokus  som  växt 
fram  under  användarstudien  och  den  första  prototypiterationen  inte  berörde 
hela det underliggande problemet.  

5.6 Workshop  
Workshopen genomfördes just för att undersöka den kreativitet som skapas när 
olika  personer  från  olika  avdelningar  arbetar  tillsammans  men  också  som  ett 
ytterligare  försök att undersöka det problem med parametrarna  i  programmet 
som uppmärksammats under det andra prototyptestet.  

Under workshopen visade det sig att även att alla personer som medverkade inte 
var fulkomligt i det klara med vad de olika sakerna i programmet gjorde eller vad 
de olika namnen stod för.  

Designern  tog  här  en  form av  koordinator  och  försåg de  andra  i  gruppen med 
den  information  och  de  problem  som  upptäckts  att  användaren  hade  som  de 
sedan med sitt kunnande om de tekniska möjligheterna förhoppningsvis kunde 
lösa.  

Det uppstod lite problem i och med att alla som deltog i workshopen inte hade 
samma  bakgrund  och  samma  uppfattning  av  programmet.  Vissa  som  var med 
hade  knappt  sett  programmet  eller  jobbat med  det.  Dock  fungerade  dessa  lite 
som användare när det för första gången såg det och ställde de olika frågarna om 
varför saker och ting såg ut som de gjorde. Vilket i sin tur ökade diskussionerna.  
Resultatet  av  workshopen  var  att  de  flesta  personerna  i  början,  liksom 
användarna, koncentrerade sig på små ändringar. Väldigt vanligt återkommande 
var  önskan  om  en  hjälp  att  komma  igång  (wizard),  hjälpfunktion,  spara  och 
möjlighet att kunna ångra.  

I workshopens tredje del då parametrarna gicks igenom, strukturerades många 
olika  delar  i  programmet  upp,  namn  ändrades  och  byttes  och  vissa  delar  togs 
även  bort  som  inte  ansågs  intressanta  för  användarna. När  saker  som  tidigare 
varit sammanlänkande delats upp i sina olika beståndsdelar, framkom det att det 
inte  längre  fanns  så många komplexa  samband  i  programmet  som det  tidigare 
alltid påståtts. 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Figure 19, En av de mest konkreta resultaten från workshoppen var genomgången av samtliga 

parametrar. Här är en parametergrupp med anteckningar om förändringar och förbättringar. (Se 
bilaga 12 för fler bilder från workshopen) 

I slutet av workshopen tog diskussionen en ny riktning och började handla om 
arbetsflöden  i produkten. Det var  just  i denna  fas som de  flesta körde  fast. Det 
visade sig att skapandet av ett arbetsflöde går väldigt bra  till en viss gräns sen 
blir det väldigt svårt. Det är möjligt att låta användaren ta ställning till ett antal 
viktiga frågor i början men efterhand blir de alltid tvungna att göra val som i sin 
tur kom att påverka de val som redan gjorts.  
Det  var  inte  förrän  informationen  från  användarna  kommit  i  kontakt  med 
experter  inom området  som det underliggande problemet verkligen började  ta 
form,  samt  när  vi  nu  arbetade  tillsammans  som  de  verkliga  konstruktiva 
lösningarna började komma. I workshopen kom man överens om att arbetsflödet 
i produkten samt hur de kvarvarande komplexa sambanden  i produkten skulle 
presenteras  och  vilka  de  saker  som  ansågs  vara  de  viktigaste  problemen  att 
jobba vidare med.  
Personerna  i  workshopen  uppnådde  en  sensemaking  tillsammans  genom 
diskussioner  där  de  bland  annat  kom  fram  till  att  det  inte  fanns  så  många 
komplexa samband som man först hade trott. 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6 Diskussion ‐ sensemaking och prototyper 
Här  diskuteras  de  resultat  som  observerats  och  tolkats  utifrån  den  teori  som 
tagits upp. Hur sensemaking‐frågorna har behandlats  i designprocessen, var de 
har besvarats och när. Hur sensemakingen har påverkats av prototyperna samt 
samarbetet och kommunikationen mellan människorna.  
I  slutet  av  kapitlet  finns  en  diskussion  om metoderna  som  användes  samt  en 
reflektion om framtida forskning.  

6.1 Prototyper som externa representationer  
Prototyperna blev i den här studien exempel på de externa medel som ibland 
används inom sensemaking för att underlätta uppstrukturering av information 
och som beskrivs av Qu (2003). När prototyperna skapades skedde en 
sensemaking både hos designern och i designprocessen.  

Designern upptäckte snabbt begränsningar och möjligheter när olika idéer 
började ta form på papperet. Vissa saker visade sig vara alldeles för 
komplicerade att genomföra och nya idéer växte fram genom skissandet. Detta 
stöds av Schrage (2006) som beskriver att prototypens syfte just är att besvara 
frågor och tas också upp av Dubberly et al (2008) som säger att det är viktigt för 
designprocessen att analysen dokumenteras och visualiseras.  

Det blev också ett sätt att strukturera upp de tankar och idéer som kommit fram 
ur diskussioner med personer på företaget samt användare. Genom arbetet med 
att skapa prototyper upptäcktes det att dessa tankar och idéer kunde delas upp i 
två grupper: 

• Den första gruppen innehöll idéer och kommentarer som nästan enbart 
rörde önskningar om olika delar av programmet och hur användaren ville 
att programmet skulle se ut. Dessa kom främst från förstudien, 
användarstudien och från det första prototyptestet. 

• Den andra gruppen innehöll funderingarna som handlade om vad som var 
det stora problemet med gränssnittet idag. Nämligen hur användaren 
skulle förstå hur de skulle arbeta (arbetsflödet) med programmet, men 
också hur de komplexa sambanden som fanns i gränssnittet skulle göras 
tydliga för användaren. Detta framkom senare i designprocessen, speciellt 
i prototyptest två och i workshopen.   

Informationen som samlats in hade nu börjat organiseras upp och struktureras 
när designern började jobba med prototyperna – en första sensemaking.  

6.2 Sensemaking, design och sociala processer  
Det  observerades  att  de  mest  konkreta  och  kreativaste  idéerna  uppstod  när 
personer arbetade  tillsammans.  I det här  fallet både  i prototyptest  två samt på 
workshopen.  Detta  stöds  också  av  litteraturen  där  Woods  &  Roesler  (2007) 
skriver att sensemaking är en fråga om språk, tal och kommunikation, Weick et 
al. (2005) skriver om vikten av sociala processer så som diskussioner som leder 



Diskussion
 

40 

till  en  gemensam  förståelse  för  problemet.  Det  har  också  observerats  att 
sensemakingsprocessen  underlättas  om  det  finns  flera  personer  att  prata  och 
förlita sig på (Woods & Roesler, 2007) än om man skulle arbeta ensam.  
Löwgren  och  Stolterman  (2004)  beskriver  designprocessen  som  en  social 
process.  Det  var  på  workshoppen  som  de  viktiga  bitarna  med  den  framtida 
designen föll på plats.  

6.3 Prototyper som katalysatorer 
Diskussion  och  kommunikation  är  en  viktig  del  av  sensemaking.  Att 
diskussionerna  blev  så  rikliga  vid  prototyptesterna  berodde  troligtvis  på  att 
prototyperna fungerade som en katalysator och som en utgångspunkt.  

Prototyperna  fungerade  som  en  bra  förmedlare  av  information.  De  låg  som 
underlag  för  att  vidarebefordra  berättelser  om  hur  användarna  arbetade. 
Personerna  som  testade  prototyperna  frågade  om  varför  saker  såg  ut  som  de 
gjorde  och  designern  och  prototyperna  tillsammans  förmedlade  i  sin  tur 
information från användarna. 

6.4 Grovhet hos prototyperna 
En  viktig  detalj  som  bidrog  till  de  givande  diskussionerna  var  antagligen  att 
prototyperna  var  byggda  med  den  grovhet  som  Erickson  (1995)  förespråkar. 
Han beskriver också prototypen som just en förmedlare för berättelser och i det 
här fallet blev det berättelser från användarstudien.  

Genom  att  skapa  flera  prototyper  samtidigt  som  Houde  &  Hill,  (1997) 
förespråkar, men också genom att använda papper, som genom sitt material ger 
en viss grovhet, blev prototyptesterna på företaget inte bara utvärderingar utan 
tvingade  mer  eller  mindre  deltagarna  till  diskussioner.  Hade  prototyperna 
istället  varit  detaljerade  ”dataprototyper”  fanns  risken  att  det  istället  hade 
fokuserats  på  detaljer  och  man  hade  missat  diskussioner  kring  struktur  och 
funktioner. Detta hade troligtvis lett till att sensemakingen om designproblemet 
inte uppnåtts och man hade varit i dilemmat att få designen rätt istället för att få 
rätt design som Tohidi et al. (2006) beskriver.  

Att vissa funktioner var utelämnade ledde också till att deltagarna i testerna blev 
tvungna att vara mer delaktiga genom att  försöka komma med egna  förslag på 
vad som skulle kunna passa in. De blev också tvungna att testa sina idéer externt, 
med  varandra,  mot  designern  och  mot  prototypen,  för  att  se  om  det  skulle 
fungera.  Denna  externa  representation  av  idéer  och  tankar  är  viktigt  både  för 
designarbetet samt för sensemakingprocessen.  
Likaså  fungerade  storyboarden  som  skapades  i  workshopen  som  en  slags 
prototyp där personerna var tvungna att skriva ner konkret representation av de 
idéer som diskuterats. Precis som Houde & Hill (1997) skriver uppkom det flera 
frågor  som  alla  blev  tvungna  att  fundera  och  ta  ställning  till.  Även  om 
storyboarden aldrig hann utarbetas till  fullo på den korta tiden, upptäcktes det 
under arbetet hur komplicerat designproblemet plötsligt var. När personerna nu 
var tvungna att sitta och skriva ner arbetsflödet upptäcktes det att det inte gick 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att göra linjärt eftersom det alltid blev ett iterativt arbete där personen alltid var 
tvungen att gå tillbaka till vissa ställen.   

6.5 Slutpunkt 
Sensemakingen ökade när flera personer arbetade tillsammans och hade 
prototyperna (externa representationer) närvarande. Detta kunde observeras 
bland annat genom att vid prototyptest ett berörde diskussionerna väldigt 
mycket hur prototyperna såg ut. Det var bra diskussioner men inte så givande. I 
prototyptest två blev resultatet däremot mycket mer givande och här arbetade 
fler personer tillsammans. I workshopen kom det fram att det inte fanns så 
många komplexa samband. En sensemaking skapades av gruppmedlemmarna 
själva. I det här fallet användes inte prototyper utan andra externa 
representationer istället men det fungerade lika bra. Här kan konstateras att 
externa representationer är bra för sensemaking men även den sociala 
kommunikativa biten. Istället för att få en sensemaking i de olika 
prototyptesterna som först var tanken blev det en övergripande sensemaking 
som tog längre tid och inkluderade alla olika bitar  

Både  designprocessen  och  sensemaking  är  ett  iterativt  arbete  (Dubberly  et  al, 
2008;Jones, 1992; Qu, 2003) som inte kan reduceras till enskilda händelser utan 
handlar  lika  mycket  om  de  observationer  och  reflektioner  som  görs  med  det 
förflutna (Weick et al., 2005). Det är en rad av sammanlänkande processer som 
leder  till  ett  slutresultat.    Skillnaden mellan design och  sensemaking  är  att  det 
inom design finns ett antal uttalade metoder som kan användas som redskap för 
att strukturera upp all den insamlade information. Precis som litteraturen säger 
så har denna studie visat att prototyper är en av dessa metoder.  

Dock har det varit svårt att isolera vissa händelser i designprocessen där det gick 
att  säga  att  det  var  just  här  sensemakingen  skedde.  Även  om  det  var  i 
prototyptest  två  samt  i  workshoppen  som  de  stora  genombrotten  kom,  hade 
detta antagligen  inte kunnat ske om inte alla de andra delarna av studien hade 
genomförts.  Prototyperna  byggde  och  förmedlade  kunskap  från  användarna, 
prototyperna  påverkade  diskussionerna,  diskussionerna  påverkade 
prototyperna och så vidare.    I den här  studien har prototyper används som en 
hjälp och katalysator för de diskussioner som har lett fram till en sensemaking i 
designprocessen – att hitta det underliggande designproblemet. Vilket inte är så 
konstigt  då  både  Stolterman  och  Löwgren  (2004)  beskriver  just  designarbete 
som  en  process  där  lösningen  växer  fram  tillsammans  med 
problemformuleringen. 
Det var i den vänstra kolumnen i Dubberly et als. (2008) bromatris som Weicks 
et  al.s  (2005)  fråga  (”Vad  händer  här”)  undersöktes  genom  att  undersöka  den 
nuvarande situationen, prata med användarna och  tolka  informationen  från de 
sistnämnda.  Ju  längre  till höger och  ju  längre ner  i matrisen man befann sig  ju 
mer förvandlas frågan till ”Vad gör jag härnäst?”. Prototyperna blev här redskap 
som utvärderade och gav svar på frågan och var mycket mer handlingsinriktat. 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6.6 Metoddiskussion 
Prototyptestning  ett  och  två  skedde  bara  med  personer  som  var  anställda  på 
företaget  och  inte  med  användare  utanför  företaget.  Detta  valdes  främst 
eftersom  det  inte  fanns  tid  inom  ramarna  för  studien  att  gå  ut  och  göra 
genomgående användarstudier. Eftersom personerna på företaget också arbetar 
med produkten inom företaget så representerar de en grupp av användarna. De 
personer som var med och testade har en expertkunskap om programmet men 
har även en  tät kundkontakt. Detta  leder  till  att de har en stor uppfattning om 
hur kunderna jobbar och vilka problem de sätts inför och förhoppningsvis kunde 
de se det ur kundens ögon. Detta sågs tydligt när de skattade prototyp tre (första 
prototypiterationen),  där  de  flesta  kommenterade  att  denna  skulle  nog  en 
förstagångsanvändare vilja ha. De hade också kunskapen och erfarenheten att se 
att  den  antagligen  inte  skulle  kunna  fungera  i  längden  eftersom  de  vet  att 
användaren  efter  ett  tag  kommer  att  behöva  fler  möjligheter  till  att  göra 
fininställningar än vad denna prototyp gav.  

Valet  att  använda  personer  från  universitetet  för  brainstorming  och  inte 
personer  som  var  insatta  i  systemet  kan  tänkas  varit  ett  sämre  val,  men 
Santanen, Briggs & De Vreede,(2004) hävdar är syftet med brainstorming är att 
designern  behöver  ta  snedstegen  i  tankebanorna  för  att  komma  på  kreativa 
lösningar.  Då  dessa  personer  inte  kände  till  det  befintliga  systemet  ansågs  de 
kunna bidra med mer hjälp i och med att de ser på problemet med nya och andra 
ögon.  
Då denna  studie  bygger  på  kvalitativ  insamlad data  som  sedan  tolkats  blir  det 
svårt att generalisera resultaten. Studien är även utförd på ett litet företag med 
omkring  60  anställda  som  alla mer  eller mindre  är  specialister  inom Machine 
Vision och inom 3D. Detta bidrar också till att studien blir svår att generalisera.  

6.7 Framtida forskning 
Det  noterades  även  under  studien  att  det  skedde  en  viss  sensemaking  när  det 
gäller användbarhet på  företaget. Företaget hade  ingen större erfarenhet av att 
arbeta med användbarhet och prototyperna blev en del i deras sensemaking av 
vad användbarhetsarsarbete innebär.  

Bland annat kunde en  förändring  i  tankesättet hos de personer  som varit med 
och testat prototyperna observerats. I början hade de flesta på företaget väldigt 
svårt att föreställa sig nya funktioner och idéer som de inte såg eller fick någon 
ren  implementaitonsmässigt  förslag  på.  I  slutet  så  diskuterade  de  personerna 
som varit med och testat prototyperna i båda testerna mycket mer öppet  idéer 
som låg på en mer konceptuell nivå. 

Weick  (2001)  skriver  att  vi  skapar  olika  ramar  utifrån  vilket  sätt  vi  studerar 
världen  omkring  oss.  Företaget  hade  skapat  sina  ramar  ur  det  synsätt  de  var 
vana vid. De fick nu göra om delar av dessa ramar för att passa in ett nytt sätt att 
se  saker  samt  att  kunna  tänka  ur  nya  perspektiv.  Att  se  det  ur  användarnas 
synvinkel var en ny terräng för företaget som fick skapa sig en ny karta.  

Det hade varit intressant att undersöka närmare hur sensemakingprocessen såg 
ut hos  företaget när det gäller användbarhet. Dels  för att se om det  fanns vissa 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delar  i  designarbetet  bidragit  mer  än  andra  och  hur  prototyperna  kan  ha 
påverkat detta. Det hade också varit  intressant att gå  tillbaka ett halvår senare 
för  att  studera  om  det  finns  fler  skillnader  i  arbetssätt  och  tankesätt.  Det  kan 
dock  vara  svårt  eftersom  sensemakingen  att  hitta  det  underliggande 
designproblemet  antagligen  växte  fram  samtidigt  som  sensemakingen  om 
användbarhet i företaget. Det gick väldigt hand i hand och kan leda till att det är 
svårt att  isolera vissa händelser där det går att säga var och när en av de ovan 
nämnda sakerna skedde. 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8 Bilagor 
8.1 Bilaga 1 ‐ Intervjufrågor som användes under förstudien 

 

Frågor om IVC 3D‐kamera, applikationsingenjörer  
• Största bristerna i programmet funktioner – gränssnittet? 
• Bortsett  från  buggarna  vilka  delar  anser  du  är  i  störst  behov  av 
förändring? 

• Vad tror du kunderna har mest problem med? 
• Är det något som du anses borde med eller saknas? 

i. Ångerfunktioner 
ii. Proportionerliga fönster 
iii. Zoomverktyg 

• Är  det  någon  funktion  i  de  andra  3D  kamerorna  som  du  tycker  är  bra, 
eller skulle vilja se i IVC‐3D?  

• Någon funktion som du tycker är överflödig?  
• Är grab setup nyckelinställningen för hela bildtagningen? 
• Finns den någon annan inställning som är lika viktig?  

Support: 
• Vilka frågor är vanligast  
• Vilka delar av programmet får ni flest frågor om 
• Skulle man kunna urskilja kundgrupper med avseende på frågor. 
• Hur får ni frågor? Mail – telefon? 
• När är det kunderna har problem? – Nyinstallation? Ominstallation?  

Tilläggsfrågor 6 feb ‐08 
• Vad menas när ni säger att man ska ha en kunskap inom Machine Vision 

Vad menas med att man ska ha en insikt i 3D och vad är det som blir fel i tänket 
när de går från 2D till 3D? 
Frågor till säljare, om kunderna 

• Hur ofta kommer de i kontakt med gränssnittet? 
• Har olika kunder olika saker de är intresserade av att analysera eller är en 

OEM:er väldigt inriktad på en och samma slags analyser? 
• Vilka frågor är de vanligaste? 
• Vad tycker du är svårast med gränssnittet? 
• Vad är svårast att förklara? 
• Vad är kunderna mest intresserade av? Varför kommer de till dig och vill 

köpa systemet? 
• Vilka slags kunder är det främst som du stöter på? 
• Vad verkar kunderna ha mest problem med? 
• Vilken bakgrund har kunderna? Är de insatta i Machine Vision? 3D? Har 

de använt sig av 2D? 
• Vilka kunder inriktar ni er främst på när det gäller IVC‐3D? 

Frågor till BDM:er 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• Skulle du kunna säga att ni har olika kundgrupper? –Vilka? 
• Vilka kunder vill ni helst nå ut till? 
• Problem mellan kunder och säljare? 
• Vilka säljare ska vi prata med? 
• Vi  har  sett  några  branscher  –  trä,  robotics,  food  osv.  Vilka  har  delat  in 

dessa? Och vad är tanken bakom.  
• Vad efterfrågar kunderna? 
• Hur skulle du beskriva de olika kunderna? Vad har de för bakgrund? 

Frågor Pilotstudie, kund 
• Beskriv ditt arbete.  
• Hur ofta kommer ni i kontakt med IVC‐3D? ( någon gång i veckan, i mån?) 
• Vad är det ni  vill  göra när ni  använder er  av den kameran  ? Är det ofta 

samma sak eller kan det variera? 
• Vad upplever du som svårast (största bristerna) i programmet? 
• Är det något i programmet du tycker saknas? 
• Är det någon funktion som du använt i något annat program eller i någon 

annan kamera som du saknar / tycker är bra.  
• Vilken del av programmet har ni mest problem med? 
• Vad har ni för bakgrund? Machine Vision?  
• Hur har ni lärt er? Kurser? Självlärd?  
• Några tips på förbättringar?  
• Skulle ni vilja se gränssnittet enklare eller ”bara” mer intuitivt?  
• Support frågor från dina kunder 
• Gör ni nya gränssnitt? 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8.2 Bilaga 2 ‐ Informationsblad till kunder 
Vi studerar på kognitionsvetenskapliga programmet i Linköping och ska i våra 
examensarbeten studera IVC 3D Studio med avseende på användbarhet. Hella 
studerar parametrarna i programmet, vilka parametrar är svåra att förstå och 
vad är anledningen till detta. Ingrid studerar feedback i programmet, vilken 
feedback som finns och vad är bra respektive sämre feedback. 

Först kommer vi att ställa några frågor om din bakgrund, vad du har för 
utbildning och hur länge du har arbetat med produkten.  

Efter det kommer du att få en fiktiv uppgift att lösa med hjälpa av kameran, 
under denna tid är det av stor vikt för oss att du tänker högt, säger vad du gör 
och varför. Var inte rädd för att säga det du tänker! Under denna tid kommer vi 
även att ställa frågor om varför du väljer att göra som du gör, så stanna gärna 
upp och tänk efter om du känner att det behövs! 

Efter det kommer det att följa en intervju, där vi ställer vidare frågor om 
programmet och vad du tycker om det, vad som är bra, vad som kan förbättras 
och om det är något som är speciellt svårt att förstå. 

Om du har några frågor senare eller ytterligare synpunkter som du kommer på 
när du sitter och arbetar med IVC Studio tveka inte att höra av dig och tala om 
vad det är du tycker är bra med programmet eller om det är något du irriterar 
dig på.  

Denna studie är givetvis anonym och frivillig, vi kommer att spela in intervjun 
men det kommer bara att användas som analysunderlag och du kan givetvis 
avbryta när helst du önskar.  

 

Med Vänliga hälsningar 

Hella Aho Mathiesen, hella.aho‐mathiesen@x.se 

Ingrid Mårtensson, ingrid.martensson@x.se 

0046 13 xx xx xx 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8.3 Bilaga 3 ‐ Metodupplägg under intervju och observationer 
 

1. Först en kort introduktion om vad vi gör, dela ut ett informationsblad 
med kontaktuppgifter. 

2. Ställ enkät frågorna 

Enkät 
Vad är dina arbetsuppgifter? 

_____________________________________________________________________ 

Hur länge har du arbetat med Machine Vision? 

_____________________________________________________________________ 

Hur länge har du arbetat med 3D-kameror? 

_____________________________________________________________________ 

Hur länge har du arbetat med SICK’s produkter? 

_____________________________________________________________________ 

Hur länge har du arbetat med SICK’s IVC-3D kamera? 

_____________________________________________________________________ 

Har du någon bakgrund inom programmering? 

Vad?________________________________ 

Hur mycket/Hur länge?__________________________ 

Har du någon bakgrund inom bildbehandling/fotografering? 

 Ja 

 Nej 

Vad?________________________________ 

Hur mycket/Hur länge?__________________________ 

Har du gått en kurs från SICK för att lära dig produkten/programmet? 

 Ja 

 Nej 
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Har du lärt dig produkten/programmet själv? 

 Ja 

 Nej 

Hur ofta kommer du i kontakt med: 

IVC-
3D?_________________________________________________________________ 

IVC-
Studio?_______________________________________________________________ 

Grab 
Setup?_______________________________________________________________ 

Hur ofta stöter du på problem i Grab Setup?  

_____________________________________________________________________ 

Hur löser du problemet?  

_____________________________________________________________________ 

Skulle du säga att du förstår alla parametrarna? 

 Ja 

 Nej 

Ungefär hur många parametrar tycker du är svåra att förstå? 

_____________________________________________________________________ 

Ungefär hur många av parametrarna tycker du är lätta att förstå? 

_____________________________________________________________________ 

Ungefär hur många parametrar tycker du är svåra att förstå för att du inte känner att 
du vet hur olika parametrar påverkar varandra? 
_____________________________________________________________________
Ungefär hur många parametrar tycker du är svåra att förstå för att du inte känner att 
du vet hur de olika parametrarna påverkar bildens kvalitet? 

_____________________________________________________________________ 

3. Be personen att scanna en bild med fokus på att få en så tydlig bild som 
möjligt, att få med hela objektet på bilden. Fråga personen under tiden vad 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han/hon gör och varför. Om några av frågorna ur den semistrukturerade 
intervjun passar in, ställ dem här. 

4. När personen har ställt i parametrarna och verkar nöjd, eller att vi inte 
kommer vidare. Fortsätt med den semistrukturerade intervjun. 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8.4 Bilaga 4 ‐ Bilder till Brainstorming 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8.5 Bilaga 5 ‐ Prototyptest 1 

 
Prototyp 1
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8.6 Bilaga 6  ‐ Prototyptest 1 
Prototyp 2
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8.7 Bilaga 7  ‐ Prototyptest 1 
Prototyp 3 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8.8 Bilaga 8 ‐ Uppgifter prototyptest 1 
 

Uppgift 1 

Berätta dina första intryck av prototypen. Vad är det första du lägger märke till? 
Om du föreställer dig att du är här på IVP för första gången och går en kurs i IVC 
3D Studio.  Vad tror du man skulle känna då? 

 

Uppgift 2 

Föreställ dig att du bara använt det här programmet några få gånger och du 
känner dig osäker på vad Reflection Handling gör. Du tror att det är något du 
skulle behöva till det objekt du ska scanna. Hur skulle du göra för att ta reda på 
detta? 

 

Uppgift 3 

Efter att ha suttit med programmet ett tag märker du att bilden blir sämre. Du 
skulle vilja ångra dina senaste inställningar som du gjorde i Width Resolution. 
Hur skulle du gå tillväga för att göra det?  

 

När du har testar alla 3 prototyper:  

4. Nu ska du få en sax och ett papper, så ska du få klippa itu och rita upp de bitar 
från prototyperna som du tyckte var bäst och som kan bli en bra struktur till 
fortsatt arbete.  
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8.9 Bilaga 9 ‐ Frågor till prototyptest 1 
 

Hur upplevde du strukturen på prototypen? 

 

Vilken prototyp tyckte du hade bäst struktur? 

 

Vilken prototyp känns mest intuitiv att jobba med? 

 

Vilken prototyp tror du skulle vara mest informativ för en kund? 

 

Av det som du sett, vilken tror du skulle vara enklast att ställa in en bild 
med? 

 

Vilken tyckte du var bäst med prototyp 1? 

 

Vilken tyckte du var bäst med prototyp 2? 

 

Vilken tyckte du var bäst med prototyp 3? 
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8.10 Bilaga 10 ‐ Prototyptest 2 

 

 
Detalj av templates och tutorials 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8.11 Bilaga 11a ‐ Instruktioner till prototyptest 2. 
Hej 

Tack för att du ställer upp och hjälper mig med mitt arbete. Du ska nu få 
titta på en pappersprototyp på Grab Setup i IVC 3D.  

Syftet är att jag ska få feedback på hur det är att interagera med 
prototypen.  

Eftersom du har varit med och provat prototypen innan får du nu i 
uppdrag att berätta för din medarbetare om den prototypen som ni nu 
kommer få att så se. Det behöver inte vara särskilt grundläggande utan 
bara de övergripande delarna.  

Vissa saker i prototypen kommer att se annorlunda ut jämför med vad du 
såg när du provade prototyperna sist, men försök berätta så mycket du 
kan om hur det ser ut att fungera. Det tillåtet att hitta på lite egna 
teorier om hur saker i programmet fungerar. Det är bättre att du hittar 
på än att säga att du inte vet. På det sättet får jag veta hur saker kan 
tolkas.   

Det går bra att klicka på de flesta delarna i programmet för att få upp 
nya fönster. Jag kommer att assistera som dator och lägga fram nya 
fönster om ni klickar på något i prototypen. Tveka inte att klicka på saker 
för att visa för personen hur programmet fungerar eller för att få en 
bättre bild av vad funktionen kan tänkas göra om du känner dig osäker.  

När du känner att du har gått igenom allt så kommer jag att ställa några 
frågor om hur prototypen upplevdes.  

Tänk på prototypen som ett koncept, det handlar mer om en helhetssyn än 
om enskilda delar. Häng inte upp dig på små detaljer som verkar konstiga. 
Färg, form och text kommer med stor sannolikhet att ändras. Men idéer 
om hur de skulle kunna se ut mottages med glädje.  

 

Tack för hjälpen  
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8.12 Bilaga 11b 
Hej 

Tack för att du ställer upp och hjälper mig med mitt arbete. Du ska nu få 
titta på en pappersprototyp på Grab Setup i IVC 3D. Du får låtsas att 
detta är ett datorsystem som du interagerar med. 

Syftet är att jag ska få feedback på hur det är att interagera med 
prototypen. 

Du kommer i början att spela en relativt passiv roll. Du kommer att få 
prototypen förklarad för dig av din medarbetare. Ge personen lite tid att 
gå igenom alla sakerna innan du börjar ställa dina frågor. Vi kommer sen 
att gå igenom hur prototypen upplevdes tillsammans och diskutera 
eventuella frågor eller förändringsförslag. 

Tänk på prototypen som ett koncept, det handlar mer om en helhetssyn än 
om enskilda delar. Häng inte upp dig på små detaljer som verkar konstiga. 
Färg, form och text kommer med stor sannolikhet att ändras. Men idéer 
om hur de skulle kunna se ut mottages med glädje.  

Tack för hjälpen 
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8.13 Bilaga 12 ‐ Brainstorming 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Bilaga 13 ‐ Workshopbilder.  

Prune the product tree (Hohman, 2006). 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