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Abstract

"is paper aims to examine the use of parallel prototypes of several iterations in the 
process of a needs analysis for a company. "e starting point is an expressed need for a 
tool for the compilation and presentation of materials created by the design agency "e 
Apartment in Stockholm. Based on the request made   by the Agency, two initial proto-
types were produced to support the discussion of the company’s actual needs, which in 
some cases do not conform to the expressed needs of a client."ese !rst prototypes were 
designed to create a better understanding of the company’s way of working and con-
ceptual needs. A#er the prototypes had been discussed, a second set of prototypes were 
created, this time more developed, and focused on !nding out more about functional 
needs in the end of the working process (the presentation part). All of the prototypes 
were discussed with the company in informal interviews.

One of the results obtained in the study is that the visual aid of the prototype was an 
advantage in the interviews, but also a risk, as the conversation tended to focus on the 
actual prototype instead of extending to the more basic, earlier steps in the process.

"anks to the use of parallel prototypes, the project focus could early be determined, 
and it was not always the “right” prototype that gave the most information.

Finally, it is possible to discuss whether this type of approach is best suited for the se-
lected company, who are used to commission work and who are used to communicat-
ing needs and visualising di$erent solutions for functionality. Nevertheless, the impor-
tance of involving the client early in the working process is noticable, which together 
with the simple design of the prototypes ensures a project that quickly can change focus 
without major problems.
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Sammanfattning

Denna uppsats sy#ar till att undersöka användandet av parallella prototyper i %era iter-
ationer vid arbetet med en behovsanalys hos ett företag. Som grund för arbetet ligger ett 
uttryckt behov av ett verktyg för sammanställning och presentation av material skapat 
av designbyrån the Apartment i Stockholm. Utifrån den förfrågan som gjordes från by-
rån i ett första skede, togs två prototyper fram för att stödja diskussionen om företagets 
faktiska behov, som i vissa fall inte stämmer överens med de uttryckta behoven hos en 
beställare. Dessa första prototyper sy#ade till att skapa en bättre förståelse för företagets 
arbetssätt och konceptuella behov. E#er att prototyperna gåtts igenom skapades en an-
dra omgång prototyper, den här gången mer utvecklade, och inriktade mot att ta reda 
på mer funktionella behov i processens slutskede (presentationsdelen). Alla prototyper 
gicks igenom med företaget i informella intervjuer. 

Delar ur de resultat som framkommit i undersökningen är att det visuella stödet som 
prototyperna gav upplevdes vara en fördel vid intervjuerna, men att det även fanns en 
viss risk att samtalet fokuserade just på prototypen istället för att utvidgas och gå ig-
enom mer grundläggande, tidigare steg i processen.

Tack vare användandet av parallella prototyper kunde projektets inriktning tidigt 
bestämmas, och det var inte alltid den “rätta” prototypen som gav mest information.

Slutligen går det att diskutera huruvida denna typ av metod passade bäst in på det valda 
företaget, som är vana beställare och som är vana vid att kommunicera behov och själva 
visualisera olika lösningar på funktionalitet. Samtidigt märks vikten av att involvera 
kunden tidigt i arbetsprocessen, vilket tillsammans med prototypernas enkla utformn-
ing gör att projektet snabbt kan ändra riktning utan större problem.
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1. 

Persona

En påhittad person som fungerar som en stereotyp för den tänkta användaren. Skapad 
för att man enkelt ska kunna tänka sig hur en användare skulle reagera på systemet som 
skapas.

Case

Ett case är ett avslutat arbete för en kund. Det innehåller vanligtvis en samling bilder 
(eller video) över det arbete som producerats, samt eventuellt textdelar som förklarar 
hur arbetet har gått från problemformulering till färdigt resultat.

Live-sök

En sökfunktion som i realtid visar sökresultat för det som skrivs in i sökfältet. Detta 
gör att det är en snabb sökfunktion som även fungerar när man eventuellt är osäker på 
stavning eller precis vad det är man söker e#er.

!umbnail 

Sv. “Tumnagel” - En liten version av en bild vars sy#e är att ge en överblick av bildma-
terialet.

Web-banner

En o#a interaktiv och rörlig annons som placeras på en hemsida för att leda besökaren 
vidare eller för att uppmärksamma den på ett budskap.
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2. Inledning

Nedan tas arbetets bakgrund, relevans och sy!e upp och författarna förklarar var i tidig-
are forskning som arbetet passar in.

2.1. 

Detta arbete grundar sig i den problematik som !nns kring att förstå en kunds behov 
då en byrå (exempelvis reklam- eller designbyrå) producerar en produkt eller tjänst åt 
kunden. Innan produktionen kan påbörjas gäller det att veta vad kunden vill ha, och 
framförallt vad den behöver, för att det slutliga resultatet skall vara så framgångsrikt 
som möjligt.

Det !nns ett %ertal olika sätt att göra en så kallad behovsanalys. O#a levereras inte mer 
än en listad kravspeci!kation på vad verktyget eller tjänsten bör innehålla, och hur den 
skall fungera. Vill man istället få en lite bättre förståelse för användaren kan man obser-
vera denna i sin faktiska arbetsmiljö eller skapa så kallade personas för att få en generell 
bild av den person som ska använda systemet.

Detta arbete fokuserar däremot på hur användandet av prototyper kan vara värdefullt 
redan i ett tidigt stadie av denna typ av behovsanalys, för att på ett tidse$ektivt och 
framgångsrikt sätt kombinera både behovsanalys, konceptframtagning och delvis även 
design i samma process. Det är fortsättningvis detta prototypdrivna konceptarbete som 
avses med termen behovsanalys.

Forskning har gjorts på detta område och Schrage (2004, s. 44, författarnas översättning) 
skriver följande om användningen av prototyper i behovsanalysen: “… de krav som ge-
nereras när en kund interagerar med en prototyp under ständig förbättring, tenderar att 
ha högre kvalitet.”

Ett annat citat hämtat från Kelley (2001, s.38, författarnas översättning) som behandlar 
prototypers användande är följande: “Att använda prototyper löser inte bara konkreta 
problem. Kalla det en snilleblixt eller bara tur, men så fort man börjar rita och skapa saker, 
öppnar man sig för nya möjligheter till upptäckter.”

Det är denna typ av forskning som har bidragit till inriktningen på detta arbete, och 
som fungerat som en hypotes som testats. 
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2.2. Arbetets fall

För att testa hur pass väl tidiga prototyper bidrar vid genomförandet av en behovsan-
alys, har en så kallad fallstudie genomförts med en designbyrå i Stockholm.

Designbyrån the Apartment (benämns häre#er företaget) är en liten designbyrå med 
3 anställda. Företaget har uttryckt ett behov av ett verktyg att använda i samband med 
presentationer mot kund. Verktyget skall på ett enkelt sätt kunna användas för att sätta 
ihop tidigare arbeten och presentera dessa för kunden. Verktyget innefattar kategoriser-
ing och strukturering av dessa tidigare arbeten, funktionalitet för själva sammansätt-
ningen samt hur arbetena skall presenteras.

Det är med utgångspunkt i framtagningen av detta verktyg, närmare bestämt i och med 
den behovsanalys som föranleder själva produktionen, som ovan nämnd metod för be-
hovsanalys med prototyper skall undersökas.

2.3. 

Sy#et med denna uppsats är att undersöka hur prototyper kan bidra i arbetet kring den 
behovsanalys som görs av reklam- och designbyråer för att förstå vad kunder behöver. 
Vidare utforskas även hur %era parallella prototyper, i %era iterationer kan bidra till en 
uttömmande och relevant analys.

Följande är arbetets problemställning:

Hur bidrar prototyper i genomförandet av en behovsanalys?

2.4. 

Arbetet ämnar enbart genomföra ovan nämnd behovsanalys, vilket gör att ingen färdig 
produkt kommer att produceras. Detta påverkar prototypernas utseende i den mån att 
de är enkla och framförallt konceptuellt uppbyggda. 

Det !nns %era olika metoder för behovsanalys. Detta arbete ämnar endast gå igenom en 
analys med hjälp av prototyper, och är alltså inte tänkt att jämföra hur väl olika metoder 
fungerar.

Metoden är avgränsad till att endast undersöka ett fall, nämligen designbyrån the Apart-
ment.



Martin Lidman & Erik Otterman 
Gra!sk Design och Kommunikation

Linköpings universitet

11

3. 

Föjlande är ett utsnitt ur den teori som behandlar ovan de"nierade sy!e. Genomgången 
av denna teori mynnar ut i mer preciserade frågeställningar. 

Teorin är tänkt att ligga som grund för den e!erföljande diskussionen samt för det slutsat-
ser som dras i arbetet. Det är därför viktigt att den fokuserar på rätt begrepp och forskning 
inom detta område. I detta arbete kommer teorin att handla främst om följande begrepp 
samt forskning kring dem: Användarcentrerad design, prototyper, parallella prototyper 
och pappersprototyper.

3.1. 

Som designprocess e#ersträvar användarcentrerad design att understödja hur användare 
faktiskt arbetar, istället för att tvinga användaren att ändra hur de använder någonting 
(Rubin & Chisnell, 2008). Det handlar om att (i bästa fall) involvera användaren i varje 
steg i projektet (Sa$er, 2007).

Medan Sa$er (2007) menar att personerna som ska använda en produkt eller tjänst vet 
om sina behov, mål och preferenser, och att det är upp till designern att ta reda på dessa 
och skapa en design som tillgodoser användaren, anser Buxton (2007) snarare att man 
tyvärr o#a påbörjar ett projekt utan att faktiskt veta vad kunden behöver.

Det är denna problematik som detta arbete kretsar kring. Med hjälp av att involvera 
personerna som skall använda verktyget tidigt i processen och även inbjuda till aktivt 
deltagande vid prototypgenomgångarna, är förhoppningen att behovsanalysen skall bli 
relevant och att verktyget skall kännas som ett naturligt och intuitivt hjälpmedel för 
företaget.

3.2. 

Enligt Buxton (2007) !nns det två alltför vanliga myter inom designindustrin, nämligen 
att vi dels vet vad vi vill ha i början av ett projekt, och att vi vet tillräckligt för att börja 
bygga det. Han talar vidare om vad Donald Schön (1983) skrev om hur man kan motver-
ka dessa två myter. Schön talar om vikten av att skilja mellan två aspekter av design: 
problemlösning och problemde!niering. “Den förra kan karakteriseras av frågan ‘Hur 
bygger vi detta?’ Den senare aspekten svarar på frågan ‘Vad är rätt sak att bygga?’ Genom 
att anta att produktspeci"kationen eller designbriefen de"nierar problemet tillräckligt väl 
för att börja bygga produkten eller tjänsten, faller problemde"niering bort från vår agenda. 
Detta är dock o!a ett dåraktigt antagande som visar att ‘man inte visste tillräckligt mycket 
för att starta förrän man var klar’ (Buxton, 2007, s.78, författarnas översättning).
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Schön var en av de första att påpeka att produktutveckling kräver att man är upp-
märksam både på problemde!niering och problemlösning, vilket är fundamentalt för 
designprocessen. Buxton skriver vidare att “Även om du gör ett strålande jobb med att 
bygga det du först tänkte bygga, är det fortfarande ett misslyckande om det är fel produkt.” 
(Buxton, 2007, s.78, författarnas översättning)

Här !nns både en poäng, men också en fara, i att mer eller mindre samtidigt svara på 
frågorna “hur” och “vad”. Det kan å ena sidan spara dyrbar tid, men med risk för att gå 
för snabbt fram och förbise viktiga behov. Tanken är dock att man med hjälp av pro-
totyper kan få en tydlig bild av verktyget och att man skall kunna se vilka delar som är 
nödvändiga och som beror av varandra.

Dow et Al (2009) skriver att iterativ prototypframtagning är centralt för att lära och mo-
tivera inom design.  En prototyp är tänkt att främja att en kravspeci!kation förtydligas 
och skall utveckla och testa konceptlösningar (Schneider, 1996). 

“Precis som en bild kan vara värd tusen ord (om du vet vad den avbildar), kan en proto-
typ ersätta mängder av pappersdokument - om, och endast om, du vet vad den är tänkt 
att berätta för dig. […] Den kan självklart på ett bättre sätt visa vad ett system gör, än 
en beskrivning av detta beteende. Den kan därmed förhindra missförstånd.” (Schneider, 
1996, s.1, författarnas översättning)

Enligt Schneider (1996) är det viktigt att i ett tidigt skede bestämma prototypens sy#e 
så att fokus kan läggas på det som är viktigt i just detta stadie i processen. För att kunna 
komma fram till detta används ett antal kontrollfrågor vid prototypframtagningen:

Vad är det meningen att prototypen ska göra och vad gör den egentligen?

Varför ska man göra det prototypen gör?

Hur gör den det?

Varför gör den det på det sättet?

Vad är koncept och vad är prototypens byggstenar?

Dock är den enligt Schneider (1996) viktigaste frågan att ställa sig vad det är för poäng 
med att visa den här prototypen. Utifrån dessa frågor kan man sedan bestämma vilken 
roll prototypen ska spela och vilket sy#e den ska ha. Tabellerna nedan visar de roller 
och sy#en som Schneider (1996) menar att en prototyp kan ha, och under rapportens 
metodavsnitt (kap. 7) redogörs för sy#et med detta arbetes prototyper.
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Tabell 1: Tabell över en prototyps roll, beskrivning och fokus för dokumentation.  
Schneider (1996, s.3).

Prototypens roll Beskrivning och egenska-
per

Fokus för dokumentation

“Presentation prototype” Används i projektets tida-
gaste fas och är till för att 
stödja projektets grund-
stenar, den ska attrahera 
kunden. Kommer överges 
då den bara täcker en liten 
del av systemet.

Utvärdering av använda-
rens reaktioner.

Utvecklarens tekniska 
kunskaper spelar mindre 
roll för dessa inte så dju-
pgående prototyper.

“Prototype proper” Ett temporärt körbart 
system skapas. Täcker 
en hel del av systemets 
funktioner och interface, 
dock saknas en del viktiga 
egenskaper som till exem-
pel felhantering.

Erfarenheter, åsikter, argu-
ment som är användbara 
vid beslut. Konceptets 
arkitektur och avvägningar 
vid implementeringen. 
Identi!kation av de mest 
instabila och riskfyllda 
delarna av prototypen. 
Trender och ändringar av 
åsikter.

“Breadboard” Härrör ur en tidigare 
prototyp men är till för 
att studera en alternativ 
lösning och för att främja 
utvecklarens kreativitet.

Hål och fallgropar; jäm-
förande bedömning, 
viktigaste resultaten och 
dess detaljerde tekniska 
beskrivning. Hur den kan 
användas ihop med andra 
delar av systemet så den 
inte blir en biprodukt.

“Pilot system” Liten skillnad mellan pro-
totyp och färdigt system. 
Den används i rätt miljö 
och har systemets fulla 
funktionalitet. Utvecklas 
succesivt.

Skillnaden mellan pro-
totyp och färdigt system. 
Bedömning av kvaliteten 
hos systemets olika delar 
samt dess lämplighet. För-
bättringar som kan göras 
samt annan problematik.
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Nedan går Schneider (1996) igenom de olika ansatser en prototyp kan ha, vilket sy#e 
den har och vad det är den undersöker. Dessa två tabeller har varit utgångspunkter vid 
prototypframtagningen i denna undersökning.

Tabell 2: En tabell över prototypers ansats, sy!e och vad den undersöker. Schneider (1996, 
s.3).

Ansats Sy"e Undersöker
“Explorative” Framkalla behov, bestäm-

ma omfattning samt vilken 
plattform som ska använ-
das.

Behov

“Experimental” Testa tekniska lösningar 
för att möta behovet.

Särskilda lösningar

“Evolutionary” Kontinuerligt anpassa 
systemet till en snabbt 
föränderlig miljö.

Successivt utvecklade be-
hov och lösningar

3.3. 

I artikeln “"e e$ect of Parallel Prototyping on Design Performance, Learning, and 
Self-E&cacy” (Dow et al. 2009) går författarna igenom en undersökning där man testat 
hur resultatet vid två olika uppgi#er - en designorienterad och en mekansikt orienterad 
uppgi#, skiljer sig beroende på om uppgi#en utförts med parallella eller seriella proto-
typer. Resultatet visade att den designorienterade uppgi#en (att designa en web-ban-
ner) i mycket större utsträckning löstes framgångsrikt av de personer som tillämpade de 
parallella prototyperna. Det visade sig bland annat att de parallella prototyperna skiljde 
sig mer från varandra och !ck bättre betyg av professionella bedömare, samt %er fak-
tiska klick på hemsidan vid testningar. Vidare talar man i artikeln om hur det ligger en 
fara i att för tidigt för!na en viss design, istället för att utforska andra värdefulla vägar 
att gå. Samtidigt gäller det även att inte lägga för mycket tid på att utforska nya idéer, 
e#ersom man då mister tid att utföra den idé man i slutändan väljer.

Användandet av parallella prototyper har varit centralt även i detta arbete, främst som 
ett verktyg för att generera %er idéer, men även för att låta företaget välja tydliga riktnin-
gar att ta projektet.
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3.4. 

Att skapa prototyper i papper är en välanvänd metod för att designa, testa och förbät-
tra användargränssnitt. Det stora genombrottet för pappersprototypen kom i mitten av 
1990-talet då stora företag som IBM och Microso# började exprimentera med tekniken 
i sin utvecklingsprocess. I början av 2000-talet är det en välanvänd metod hos många 
företag, både stora som små. (Snyder,  2003)

Man skulle kunna se det som att pappersprototyper är en metod för brainstorming, de-
sign, testning och för att kommunicera kring användargränssnitt. Det är en plattform-
soberoende metod som kan användas för att skapa webbsidor, mjukvara, handhållen 
utrustning och hårdvara. Egentligen allt som har ett gränsnitt med en koppling mellan 
en dator och en mänsklig användare skulle kunna använda sig av pappersprototyper. 
(Snyder, 2003)

3.4.1. 

Enligt Snyder (2003) !nns en rad fördelar med att använda sig av pappersprototyper vid 
utvecklingsprocessen av ett gränssnitt.

Det ger i ett tidigt stadie väsentlig feedback från användare – innan för mycket 
ansträngning lagts på själva genomförandet.

Det främjar en snabb iterativ utveckling, vilket i sin tur tillåter testning av %era 
olika idéer istället för bara en.

Det underlättar kommunikationen mellan utvecklarna och mellan utvecklarna 
och kunderna.

Det krävs ingen teknisk kunskap vilket gör att personer med olika kunskaper 
kan arbeta tillsammans.

Det uppmuntrar kreativitet i produktutvecklingsprocessen.

Ytterligare fördelar är att metoden med pappersprototyper fungerar bra även på per-
soner som inte är vana datoranvändare. Det är också så att när en prototyp inte ser fär-
dig ut blir och vågar intressenterna vara mer kreativt delaktiga i utvecklingen av själva 
konceptet och funktionaliteten. Det är tydligt att det är något som inte är klart och som 
enkelt kan ändras, kanske till och med av användaren själv. Att prototypen inte alls ser 
färdig ut gör också att utvecklarna slipper petiga kommentarer om själva designen utan 
man får mer väsentlig feedback på själva funktionaliteten. En fördel för utvecklarna är 
att ju mindre tid som läggs ner på att skapa prototypen ju enklare är det för dem att ac-
ceptera att ändringar måste göras i den. (Snyder, 2003)
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3.5. 

Ur den övergripande problemställningen som beskrivits i inledningen följer ett antal 
mer preciserade frågeställningar som besvaras i rapportens slutsats.

Hur bidrar prototyper i genomförandet av en behovsanalys?

Vilken påverkan har prototyper på kommunikation i feedback och kritik från 
företaget?

På vilket sätt är parallella prototyper av vikt vid denna typ av behovsanalys?
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4. 

I metoddelen beskrivs hur arbetet är tänkt att genomföras, samt valet av den kvalitativa 
metodansats som används. Här de"nieras även vad som menas med begreppet prototyper 
i detta fall samt deras sy!e. Avslutningsvis "nns en genomgång av kritik av arbetets metod.

4.1. 

Det !nns två olika metodansatser att välja på när en undersökning ska genomföras. Ett 
kvalitativt och ett kvantitativt angreppssätt. Medan det kvantitativa fokuserar på si$ror 
handlar det kvalitativa mer om ord, förståelsen och tolkningen av ett visst problem i en 
viss situation (Bryman, 2002). 

Tabell 3: Hur typen av data beror av undersökningens aspekt. Grönmo (2006).

Datatyp
Aspekt på undersökningen Kvalitativa data Kvantitativa data
Problemställningar Analytisk beskrivning Statistisk generalisering
Metodiska ansatser Flexibilitet Strukturering
Förhållande till källorna Närhet och sensitivitet Avstånd och selektivitet
Tolkningsmöjligheter Relevans Precision

Enligt ovanstående tabell passar de aspekter som medför kvalitativa data in bäst på 
detta arbete, som till stor del går ut på en djupgående men %exibel analys där analysob-
jekten !nns nära och där undersökningen kan utvecklas i en riktning som ger en så god 
förståelse som möjligt för problemet.
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4.2. 

Arbetet består huvudsakligen av att använda prototyper i ett tidigt skede av ett samar-
bete med en kund som ett hjälpmedel för att genomföra en behovsanalys. Utifrån den 
problemformulering som !nns från den första kontakten med företaget tas två proto-
typer fram. Innan de skapas klargörs sy#et med prototyperna – att vara en konkret bas 
att diskutera utifrån och som skall generera ett stort antal idéer och framförallt utforska 
företagets behov samt utreda intressanta vägar att ta i den fortsatta utvecklingen av 
verktyget. Dessa första prototyper fokuserar på att skapa en bild av företagets arbets-
%öde samt hur verktyget kan passa in i detta.

Prototyperna gås sedan igenom tillsammans med företaget i ett ostrukturerat samtal 
där alla inblandade är med samtidigt, och där synpunkter och idéer antecknas. E#er 
detta skapas en andra omgång prototyper, som även dessa gås igenom på samma sätt.

Resultatet från prototypgenomgångarna diskuteras i arbetets slutskede varte#er slutsat-
ser dras.

4.3. Fallstudie

Arbetet går ut på att undersöka endast ett speci!kt fall, nämligen designbyrån the Apart-
ment. Att endast ett fall undersöks gör att mer tid kan läggas på en djupare förståelse 
av just detta fall, vilket kan ge värdefulla insikter som eventuellt kan vara nyttiga även i 
andra fall. En fallstudie de!neras av Yin (2003) som en empirisk undersökning där ett 
samtida fenomen undersöks i sin naturliga miljö. Grönmo (2006) beskriver fallstudier 
som när en studie begränsas till endast en analysenhet och där sy#et är att utveckla en 
helhetsförståelse av den enda enhet som studeras (i detta fall ovan nämnda företag). Va-
let av forskningsmetod följer även av utformningen på de preciserade frågeställningar 
som ovan nämnts, vilka ställer frågan “hur” någonting fungerar. I detta fall anser Yin 
(2003) att en fallstudie är en särskilt lämplig metod.

4.4. 

Som ovan nämnts !nns många olika sorters prototyper, vilka har olika sy#en. Nedan 
beskrivs hur prototyperna kommer att utformas i just detta fall, samt vad de har för 
sy#e. 

En viktig anledning till att använda prototyper är att ha någonting konkret att diskutera 
kring vid ett möte. Det gör att tankeprocessen sätts igång och att man fort kan komma 
fram till kundens behov.
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Prototypen skall vara en naturlig brygga mellan de som beställer och de som tar emot 
en beställning. Därför skall prototypen vara ett verktyg som kan förändras under mötets 
gång och som är öppen för spontana infall och idéer. Den skall vara intuitiv så att den 
enkelt förstås av kunden, vilket även leder till ett ökat intresse att interagera med proto-
typen och gör kunden trygg i att komma med kommentarer på den föreslagna utform-
ningen. 

Enligt Sa$er (2007) är prototyper ett slutligt, viktigt steg innan en produkt eller tjänst 
lanseras.

Även Buxton (2007) är noga med att särskilja begreppet skiss från prototyp. Han menar 
att en skiss är något man använder i det tidiga idéstadiet medan en prototyp är något 
som man lägger mer tid på att skapa och som först blir aktuell i slutet av arbetet.

I detta arbete de!nieras däremot prototyper som en blandning mellan det Buxton 
(2007) kallar för skiss och det han kallar för prototyp. Prototyper kommer  att användas 
redan i ett tidigt skede, och fungera som grund för kommunikationen kring behovsfor-
muleringen. Prototyperna består vid den första iterationen av dels ett %ödesschema där 
de olika aktiviteterna är skrivna på skilda lappar, och dels vissa delar av systemet utförda 
som pappersprototyper med avsikt att tydligare visualisera dess funktion. Tanken med 
att bygga upp både %ödesschema och pappersprototyper av rörliga delar är att det enkelt 
skall gå att %ytta omkring, ändra eller ta bort delar av systemet, och därmed bjuda in 
till interaktion.

Lapparna som utgör %ödesschemat läggs ut längs en tidsaxel där den första aktiviteten 
i %ödet (till exempel att organisera byråns tidigare arbeten) hamnar längst till vänster, 
och den slutliga aktiviteten till höger. Under dessa aktiviteter ligger ytterligare lappar, 
vilka visar på aktiviteter som ingår i ovanstående aktivitet eller som krävs för att ovan-
stående aktivitet kan avklaras. Under aktiviteten “Organisera tidigare arbeten” skulle 
till exempel “Märka arbeten med taggar” kunna ligga. Varje lapp numreras för att det 
enkelt och snabbt skall gå att göra anteckningar till en speci!k aktivitet.

Som ett komplement till detta %ödesschema skapas även pappersprototyper på vissa 
delar av systemet, vilka är tänkta att hjälpa till att visualisera dessa delar och på så sätt 
bidra till att personerna på företaget lättare kan sätta sig in i systemet och delge åsikter 
om de olika delarna.

Till den andra iterationen hade aktivitets%ödet i stort sett fastställts, och det framkom 
att fokus skulle ligga på den sista delen av %ödet, presentationen mot kund. Detta gjorde 
att prototyperna till denna iteration utgjordes av pappersskisser med lösa delar som 
även här gick att %ytta runt, ta bort och interagera med. Även här skapades parallella 
prototyper för att främja idéprocessen.
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4.5. 

Här under följer de olika sy!en som de framtagna prototyperna ha!. Här besvaras även 
de frågor som Schneider (1996) anser viktiga vid framställningen av en prototyp.

4.5.1. 

Vad är det meningen att prototypen ska göra?

Den ska fungera som en hjälp för att få igång en diskussion samt att generera %er idéer. 
Detta leder till att det är viktigt att inte göra för noggrann design utan att man håller det 
på ett konceptstadie. Prototyperna i detta stadie behöver därför inte fungera utan mer 
vara som ett visuellt stöd för diskussionen.

Varför ska man göra det prototypen gör?

Det är viktigt att i ett tidigt skede hålla diskussionen öppen för att involvera alla tänk-
bara aspekter av problemet samt lösningar till det. Det gäller att inte utesluta idéer eller 
vägar som kan ta projektet i nya riktningar. Det är viktigt att börja med en bred bas, för 
att sedan kunna smalna av inriktningen åt det håll man vill.

Hur gör den det?

Genom att inte ha någon form av funktionalitet inblandad håller man diskussionen 
på ett konceptstadie. I ett tidigt skede är det just grundkonceptet som är det viktiga i 
processen. 

Varför gör den det på det sättet?

Hade prototyperna varit mer detaljerade i detta stadie !nns en tydlig risk att kritiken 
och feedbacken blir på detaljnivå mer än på konceptets utformning.

Vad är koncept och vad är prototypens byggstenar?

Denna första prototypens koncept är att utforska olika grundläggande vägar som pro-
jektet kan ta. Prototypen ligger på konceptnivå och behandlar inga detaljer. 

Sy"et med dessa prototyper

Sy#et med att använda två prototyper med olika grundkoncept var att försöka bredda 
företagets syn på hur presentationsverktyget skulle vara uppbyggt. Som ovan nämnts 
är det viktigt att alla idéer kommer fram i början och att man sedan smalnar av och 
bestämmer sig för en viss inriktning. 
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Dessa två prototyper var av det slag som Schneider (1996) kallar för “Presentation pro-
totype”. De kommer alltså överges och bara vara ett stöd i diskussionen och för att se 
hur användarna reagerar på förslagen. Fokus ligger här bara på delar av själva systemet. 
Till dessa prototyper valdes en ansats som Schneider (1996) kallar “explorative”, det 
innebär att dess främsta funktion är att undersöka användarnas behov. I och med att 
prototyperna kommer att utvecklas och användas genom hela arbetsprocessen kan pro-
totypernas ansats även ses som “evolutionary”.  

4.5.2. 

Vad är det meningen att prototypen ska göra?

Prototyperna har nu som uppgi# att mera testa olika lösningar på de delar i arbets%ödet 
som ansågs viktigast i den första prototypgenomgången. Dessa prototyper går alltså lite 
mer in på detaljer än de tidigare, detta för att kunna för!na behoven ytterliggare. Även 
dessa ska dock fungera som ett stöd i diskussionen och för att generera nya idéer och 
förslag på lösningar.

Varför ska man göra det prototypen gör?

Att gå in mer på djupet leder till att användarna får en tydligare bild av verktyget och 
på så sätt kan de sätta sig in i om det verkligen skulle fungera i det arbets%öde som just 
de använder sig av.

Hur gör den det?

Genom att testa olika lösningar på funktioner men samtidigt vara väldigt öppna för 
förändring. De är uppbyggda av moduler som enkelt kan ändras och %yttas för att bjuda 
in till interaktion och diskussion.

Varför gör den det på det sättet?

Att ingen funktionalitet är helt bestämd leder till att dessa prototyper måste vara väldigt 
öppna och kunna förändras på ett enkelt sätt.

Vad är koncept och vad är prototypens byggstenar?

Fortfarande är dessa prototyper på en konceptnivå och provar olika funktionella lösnin-
gar på delar av systemet. De går dock lite mer in på detaljer än de tidigare prototyperna.

Sy"et med dessa prototyper

Sy#et med dessa prototyper är att gå in mer på djupet i funktionaliteten i delar av ar-
bets%ödet så att användarna kan få en inblick i verktyget och se att de uppfyller de krav 
de har. Samtidigt ska de fungera som ett underlag för att diskutera andra lösningar och 
idéer som uppkommer under samtalet. 
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Även dessa prototyper är av slaget som Schneider (1996) kallar “presentation proto-
type”, de har dock en experimentell ansats vilket enligt Schneider (1996) innebär att de 
testar olika lösningar för att möta behovet hos användarna. Som föregående prototyper 
skulle dessa också kunna ses som att ansatsen är “evolutionary”. 

4.6. 

För att ge så stort utrymme som möjligt åt företagets åsikter om de prototyper som tas 
fram, och för att låta nya idéer utvecklas, används informella intervjuer eller fria samtal 
vid kontakten med företaget. Grönmo (2006) skriver att sättet den enskilda intervjun 
utvecklas beror på vilket slags information respondenten bidrar med och hur kom-
munikationen mellan forskaren och respondenten fungerar. Nya frågor kan delvis även 
utformas utifrån forskarens tolkning av svaren på tidigare frågor. 

Intervjuerna eller samtalen, kommer i detta fall att genomföras med alla inblandade 
samtidigt. Sy#et med detta, vilket Grönmo (2006) även tar upp, är att få fram en mång-
fald av synpunkter, värderingar och kreativa associationer om de prototyper som ska-
pats. Samtalen dokumenteras med hjälp av bandspelare e#er respondenternas godkän-
nande.

4.7. 

Nedan går författarna igenom viss kritik som kan riktas mot studiens upplägg och som 
eventuellt påverkar dess vetenskapliga värde.

4.7.1. Extern reliabilitet

Extern reliabilitet handlar om i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas. 
Detta kan vara svårt att uppfylla i många fall av kvalitativ forskning (Bryman, 2002). 
Detta stämmer till stor del även för detta speci!ka fall, e#ersom både behov, men fram-
förallt tekniska möjligheter förändras med tiden. Däremot kan detta fall anses vara rela-
tivt stabilt, med tanke på den begränsade skara personer som är inblandad, samt det 
speci!ka behov som studien avser tillgodose. Att undersöka samma speci!ka behov 
med samma grupp människor vid ett senare tillfälle skulle troligtvis ge till stora delar 
likartade resultat.

4.7.2. Extern Validitet

Begreppet externa validitet handlar om hur undersökningens resultat kan generalis-
eras till andra typer av situationer.(Bryman, 2002) På grund av denna undersöknings 
speci!ka fall är det svårt att kunna överföra resultatet från den till andra situationer. 
Det skulle säkert kunna vara så att en fallstudie på en annan reklambyrå skulle kunna 
komma fram till ett liknande resultat men det är svårt att generalisera det.
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4.7.3. 

Prototypgenomgångar och intervjuer har i detta fall genomförts på det kontor där 
företaget i fråga arbetar. Detta gör att personerna i studien kan känna sig avslappnade 
och trygga i en miljö de känner till och där allting görs på deras villkor.

Särskild tid för intervjuerna har avsatts under en period när övrigt arbete inte var allt 
för hektiskt, vilket gör att externa störningsmoment har varit få.

4.7.4. Valt fallföretag

Anledningen till att studien utförs tillsammans med just detta företag grundar sig i en 
tidigare kontakt med företaget, vilket föreslog en lämplig ingång för ett examensarbete 
i och med det verktyg som företaget var intresserade av.

Det går att ifrågasätta om denna typ av studie lämpar sig bäst på valt företag, då person-
erna på företaget har god vana vid situationen och är vana vid att uttrycka sina behov 
och idéer. Detta kan göra att prototypernas fördelar och e$ekter eventuellt blir mindre 
synliga.
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5. Empiri

I detta avsnitt går författarna igenom den data som samlats in under arbetets gång, utöver 
den teori som tidigare beskrivits. Detta innefattar i det här fallet de iakttagelser och syn-
punkter som registrerats under de två prototypgenomgångarna med företaget.

5.1. 

Till den första presentationen för företaget hade två, vitt skilda, konceptorienterade pro-
totyper tagits fram (1.1 & 1.2). Vid denna genomgång medverkade två av tre personer 
på företaget. Denna genomgång fokuserade på att ta reda på företagets arbetssätt och 
konceptuella behov. Den första prototypen innehöll ett arbets%öde från det att företaget 
organiserar sina färdiga case till steget att presentera för kund, samtidigt som den andra 
prototypen öppnade för ett arbets%öde där kunden är mer involverad från början till 
slutet av ett projekt.

5.1.1. 

Denna prototyp var tänkt att visa ett %öde där företaget själva gör alla steg i proces-
sen från att organisera case fram till en presentation hos kund. För att vara så öppen 
som möjligt för förändringar och omarbetningar användes lösa moduler i alla steg så 
att dessa sedan enkelt skulle kunna ändras och bytas ut. Viktigt var också att den inte 
på något sätt skulle se färdig ut eller ha någon direkt funktionalitet då denna prototyp 
främst var till för att ta reda på de grundläggande behoven hos företagen och för att 
kunna diskutera grundkonceptet för verktyget. Verktyget är här tänkt att vara online-
baserat så att presentationen går att komma åt från vilken dator som helst och även e#er 
att presentationen hos kund är genomförd.
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Figur 1: Prototyp 1.1 - Flödesschema som visar ett förslag på företagets arbetssätt.

Till denna prototyp togs ett %ödesschema fram som skulle ligga till grund för hur an-
vändarna ville att verktyget skulle fungera och hur själva processen med en kund ser ut. 
Detta %ödesschema gjordes på lösa lappar för att på ett enkelt och smidigt sätt kunna ta 
bort och ändra i %ödets olika delar och på så sätt inbjuda till interaktion.

Figur 2: Prototyp 1.1 - Förslag på mappstruktur som kan användas vid organisering av case.

Prototypen visade även ett visuellt förslag på hur en mappstruktur skulle kunna se ut 
och fungera. Varje mapp har sitt speci!ka innehåll som sedan taggas e#er vilken typ av 
arbete det är och med datum m.m. Många olika taggar gör det enklare att hittat arbetet 
senare i processen när det är dags att skapa en presentation.
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Figur 3: Prototyp 1.1 - Exempel på innehåll i mappen.

Varje mapp innehåller de bilder som hör till just det caset samt en text!l som tydligt 
beskriver problemet, lösningen samt resultatet. I mappen !nns även de referensbilder 
som användes när detta arbete genomfördes.

Figur 4: Prototyp 1.1 - Länkning av innehållet till presentationen.

Innehållet i mappen länkas sedan till själva presentationen och visas på olika sätt ber-
onde på vilken formatmall man valt. Formatmallarna kan beskådas nedan.
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Figur 5: Prototyp 1.1 - Formatmallar för att visa presentationens innehåll på olika sätt.

5.1.2. 

Denna prototyp var tänkt som ett komplement till den första för att bredda deras syn på 
hur verktyget skulle kunna utformas. I denna prototyp har kunden en mer betydande 
roll och är med och godkänner skisser och ser hela tiden utvecklingen ända fram till 
sista presentationen. Det var också viktigt att låta denna prototyp vara öppen för förän-
dring vilket ledde till att den var uppbyggd av lösa lappar samt att det fanns tomma 
lappar som kunde adderas till prototypen.

Även denna lösning bygger på ett online-verktyg där både kund och företag kan logga 
in och påverka de olika delarna på projektplatsen. Det är sedan företaget som sätter 
ihop presentationen.
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Figur 6: Prototyp 1.2 - Flödesschema som visar ett förslag på företagets arbetssätt.

Även till denna prototyp fanns ett %ödesschema kopplat. Uppbyggnaden är densamma 
med lösa lappar för att enkelt kunna ändra i %ödet. I detta %öde var tanken att kunden 
skulle ha en mer betydande roll och kunna vara med från start till mål.

Figur 7: Prototyp 1.2 - Visning av tidigare case på företagets hemsida.

Denna del av prototypen var tänkt att visa hur företagets tidigare arbeten ligger på hem-
sidan och hur sökning och visning av dessa kan gå till. Lösa lappar användes och det 
fanns även möjlighet till att rita nya lappar och lägga till.
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Figur 8: Prototyp 1.2 - Förslag på hur en projektplats kan se ut.

Detta är ett exempel på hur en projektplats där kund och företag kan lägga upp och dela 
olika saker med varandra. Även här består sidan av lösa moduler som enkelt kan %yttas 
runt och tas bort. Det fanns även här tomma lappar som kunde fyllas i och läggas till.

5.1.3. 

Under genomgången av de första prototyperna gjordes följande iakttagelser:

Genom att uppvisa två olika %ödesscheman med olika förslag på hur arbets%ö-
det kan se ut visade det sig att det inte alls fungerar som %ödet i prototyp 1.2. 
Det är mycket sällan eller aldrig som företaget fått ett jobb genom att kunden 
tagit kontakt via hemsidan. Det vanligaste sättet att få kunder var genom kon-
takter. Flödet i prototyp 1.1 fungerade därför mycket bättre och stämde mer 
överens med byråns faktiska arbetssätt.

Det framkom att man i arbets%ödet inte behöver ha en referenssökning e#er att 
caset satts ihop. Detta görs istället i varje case uppbyggnadsfas. Så om det ska 
vara aktuellt att över huvud taget ha några referensbilder kopplade till ett case 
har detta gjorts i en tidigare fas av arbetet.
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Funderingar kom upp på hur enkelt själva systemet måste vara för att det ska 
vara motiverat att använda systemet istället för att exempelvis skicka iväg ett 
mail med några bilder i. Denna diskussion kom upp när samtalet behandlade 
möjligheten att använda verktyget i ett tidigt stadie i arbetsprocessen, exempel-
vis innan kunden bestämt sig för att anställa byrån.

Båda närvarande personer från företaget tyckte att mappstrukturen skulle vara 
ett smidigt och enkelt sätt att sätta samman färdiga case på.

Under konceptgenomgången uppstod ingen fysisk interaktion med prototypen, 
utan det hela tog mer formen av en klassisk presentation.

Det stora problemet som framkom var avsaknaden av ett konsekvent och enkelt 
arbetssätt som skapar trygghet och sänker stressen inför en presentation. Det var 
viktigt att formen hela tiden var den samma, så att personerna på företaget vet 
vad som kommer att ske och visas vid presentationstillfället, vilket gör att tiden 
för förberedelser kan förkortas.

För nästa omgång prototyper bestämdes att de skulle ha fokus på just presen-
tationsdelen av verktyget då denna del var det som ansågs vara den viktigaste 
komponenten för företagets sy#e med verktyget.

E#er genomgången av de första prototyperna framkom det att det var arbetssättet i pro-
totyp 1.1 som tilltalade företaget mest. Det var därför med utgångspunkt i detta förslag 
(med viss modi!kation) som arbetet fortsatte.

5.2. 

E#er genomgången av de första prototyperna bestämdes att de följande prototyperna 
närmare skulle gå in på hur presentationsdelen av verktyget skulle kunna se ut och 
fungera. Fokus för denna genomgång var därför att mer i detalj ta reda på hur denna 
presentationsdel skulle kunna fungera. Prototyper för urval av olika case samt för pres-
entationen togs därför fram. Dessa prototyper är inte konceptuellt åtskilda utan skiljer 
sig på funktionell nivå. Delar ur de olika prototyperna kan därför kombineras till en 
lösning som passar företaget.
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5.2.1. 

Figur 9: Prototyp 2.1 - Presentation med scroll.

Denna prototyp visar ett förslag på lösning av presentation online där bilderna kommer 
i en rad och med en scroll används för att fortsätta presentationen nedåt. Bilderna kan 
förstoras till helskärm samt att man kan byta bakgrundsfärg på webbläsarfönstret. Vad 
som visas i presentationen väljs i ett tidigare steg som visualiseras i prototyperna 2.5 
och 2.6. En sökfunktion !nns också med för att i sista sekund göra tillägg i presenta-
tionen. Sökfunktionen söker bland företages alla arkiverade case som ligger lagrade på 
en server. Samma grundtanke användes fortfarande att prototypen skulle kunna förän-
dras vilket föranledde att enkla skissartade lösa delar användes.
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Figur 10: Prototyp 2.2 - Presentation som styrs med tangentbordet.

Detta förslag på prototyp har styrning med tangentbordet som grundtanke annars är 
grunderna liknande de i föregående prototyp. Presentationen ligger online och case 
har lagst till från en server. Även här !nns en sökfunktion som medför möjlighet att 
lägga till case i e#erhand. Med piltangenterna styr man presentationen samt att vissa 
tangenter har speciell funktionalitet. Genom att klicka med höger och vänster pil visas 
de olika bilderna i ett case och med upp och ner pilarna sker navigering i de olika casen 
som valts ut för just denna presentation. Här !nns även en möjlighet att spara ner en 
pdf som en eventuell kund kan ta med sig och visa personer som inte kunde närvara vid 
presentationen. Samma typ av uppbyggnad här med lösa skissartade moduler.
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Figur 11: Prototyp 2.3 - Presentation i fullskärmsläge.

Denna del av prototypen var tänkt som ett sätt att visa på hur presentation i hel-
skärmsläge skulle kunna se ut. Tanken var att den skulle kunna fungera både som ett 
eget sätt att presentera samt som en del av de tidigare förslagen där man aktivt får välja 
att se bilden i helskärm.
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Figur 12: Prototyp 2.4 - Säkerhet för presentationen med hjälp av PIN-kod.

PIN-koden var ett sätt att visa på att någon form av säkerhet behövs för att komma till 
presentationen. Den skulle också visa på möjligheten att komma till presentationen i 
e#erhand så att en eventuell kund kan titta på den igen eller ha möjlighet att visa den 
för personer som inte kunde närvara vid presentationstillfället.



Martin Lidman & Erik Otterman 
Gra!sk Design och Kommunikation

Linköpings universitet

35

Figur 13: Prototyp 2.5 - Att välja case för presentationen genom Live-sök.

Den här prototypen visar ett sätt att välja ut case inför en presentation genom att använ-
da en Live-sök. Till vänster visas de bilder och den text som tillhör caset samt att små 
thumbnails visas direkt i sökningen. Genom att klicka läggs sedan caset till i tillagda 
case och presentationen kan skapas eller skickas som en PDF. Lösa moduler användes 
här för att kunna utföra ändringar på ett enkelt sätt. 
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Figur 14: Prototyp 2.6 a - Att välja case för presentationen med listvy.

Figur 15: Prototyp 2.6 b -  Att välja case för presentationen med bildvy.
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Prototyp 2.6 a och 2.6 b visar ytterliggare sätt att välj ut case inför själva presentationen. 
Här väljer användaren om denne vill ha en listvy eller en bildvy och kan sedan sortera 
resultaten e#er ett antal givna kriterier. Denna del av prototypen är fristående och val av 
lista eller bildvy påverkar inte någon anna del i verktyget. Klick lägger till dem i tillagda 
case. Även här kan presentationen skapas eller skickas som PDF. 

5.2.2. 

Till prototypgenomgång två var två av tre personer från företaget närvarande. Det var 
bara en av dessa som närvarade vid den första genomgången. En nackdel som framkom 
med detta var att den nya deltagaren inte sett hur %ödet i verktyget var tänkt samt att 
han heller inte sett hur grunderna i verktyget var tänkta att fungera.

Det uppstod under denna genomgång en del förvirring kring olika uttryck som 
var av vikt för verktygets funktionalitet. Det märktes i vissa fall att personer 
menade olika saker med samma uttryck, vilket ledde till problem i kommunika-
tionen. De uttryck som var problematiska var case och presentation. 

Det framkom under genomgången att det var av vikt att någon del i verktyget 
ska vara huvudsy#et med det och att det då är viktigt att just detta görs väldigt 
bra. Det skulle kunna vara antingen att ha verktyget för presentation eller för 
pitch. De andra delarna kan vara med men de behöver inte vara lika bra funk-
tionalitet som det med huvudfokuset.

Det visade sig att en annan sak som var viktig i verktyget var möjligheten att 
varje bild i presentationen skulle vara mer som en “slide” i ett presentation-
sverktyg som exempelvis Power Point. Varje bild ska ha möjlighet att ha en 
tillhörande text och det ska också vara möjligt att redigera texten för varje bild 
direkt i verktyget.

Ytterligare ett behov som visade sig var att det skulle !nnas en möjlighet till 
förhandsvisning av presentationen. Då först får man en bild av hur text och bild 
fungerar ihop och sedan kan man redigera texten om detta skulle behövas. 

Ett missförstånd uppstod kring när casen valdes ut med live-sökning. En av 
detagarna trodde att casets förhandsvisning var själva presentationen.

Det var först e#er denna prototypgenomgång som de första konkreta behoven fram-
kom och dessa var att det skulle gå att behandla varje sida i verktyget som en “slide” i 
Power Point. Det ska alltså gå att redigera varje bild och dess tillhörande text. Viktigt var 
också att det skulle !nnas en förhandsvisning i verktyget så att det går att få en känsla 
för presentationen innan den skapats.
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6. 

I diskussinskapitlet diskuteras resultatet från de båda prototypgenomgångarna. Bland an-
nat diskuteras kring den upplevda bristen på interaktion vid de båda genomgångarna, hur 
antalet närvarande vid genomgångarna påverkade resultatet samt svårigheten i att skapa 
en konceptorienterad prototyp. 

6.1. 

Under konceptgenomgången, och framförallt i och med genomgången av det alterna-
tiva förslaget, vilket fokuserade på hela företagets arbets%öde mer än bara på själva pres-
entationen, uppstod en större förståelse för hur företaget faktiskt arbetar. Det framkom 
hur kontakten med kunder ser ut och vilka delar som är mer eller mindre problematiska 
och alltså bör ha större fokus. Detta gjorde att det blev tydligare vilken inriktning det 
fortsatta arbetet skulle ha, då det visade sig att det är själva presentationen som är vik-
tigast för företaget.

En tanke med prototypernas uppbyggnad var att de skulle inbjuda till interaktion och 
att de skulle gå att förändra tillsammans med företaget på plats. Denna typ av interak-
tion uppstod dock inte. Kanske förklarades inte denna avsikt tydligt nog, eller så fanns 
helt enkelt inte behovet av det. Det skulle samtidigt kunna bli mer av en workshop-
situation, vilket skulle ge arbetet en annan inriktning.

Det var svårt att skapa en konceptorienterad prototyp, utan att den i stort sett bara blev 
lappar som visade ett arbets%öde. Detta hade troligtvis kunnat göras lika väl med en 
enkel skiss, utifrån vilken man hade kunnat diskutera. Detta till stor del med tanke på 
att företaget har god erfarenhet av liknande situationer och till stor del är på det klara 
med vad de har för behov och vet hur de vill att saker skall vara. Det märktes även att 
företaget inte hade några problem med att förstå de olika begrepp och funktioner som 
nämndes, kanske i vissa fall tack vare de visualiseringar som fanns till hands.

Skillnaden mellan målet för denna prototypframtagning och det som beskrivs av Dow 
et. Al (2009) där man arbetade med parallella prototyper, är väsentlig. Den uppgi# som 
beskrivs i artikeln handlade om en mer utpräglad designuppgi#, där målet var att pro-
ducera en färdig design på en web-banner, vilket kan ses som steget e#er en behovs-
analys. Där var behovet redan fastställt, medan denna undersökning har inriktats mot 
att identi!era behov. Trots denna skillnad kan vissa likheter i resultatet fastställas. Även 
i detta arbete har de parallella prototyperna skapat en mån av valfrihet hos företaget 
vilket föranlett att projektets inriktning tidigt kunnat bestämmas. 
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Däremot gör de olika undersökningarnas skilda karaktär att även resultaten varierar. En 
avgörande skillnad är det faktum att resultatet i artikeln kunde mätas mycket mer konk-
ret (bland annat antal klick på en hemsida) än resultatet av detta arbete, som är föremål 
för en större del tolkning. Utmaningen har till stor del varit att producera prototyper 
som var väldigt åtskilda från varandra, utan att gå in för mycket på själva gränssnittets 
utseende och funktion. Och kanske är det just det som skulle behövts. Att i större ut-
sträckning göra i hög grad åtskilda prototypförslag som fokuserade på gränssnitt och 
funktion, och genom feedback på detta ta reda på företagets behov. E#ersom företaget 
är vana beställare och själva har en relativt tydlig bild av vad de behöver, var några av de 
visualiseringar som gjordes troligtvis inte nödvändiga.

Sy#et med dessa första prototyper var till stor del att försöka bredda och ifrågasätta 
företagets syn på vad de tänker sig behöva. Tack vare de olika förslagen uppstod en 
bättre förståelse för hur företaget arbetar och hur deras kontakt med kunder ser ut, och 
framförallt hur den inte ser ut. Arbetet tog dock inte någon direkt ny riktning jämfört 
med den som förutspåtts. Kanske hade det här behövts ytterligare prototyper, eller en 
annan typ av variation dem emellan, eller så var ett av förslagen helt enkelt på rätt väg 
redan här. Det uppstod inte heller den nivå av diskussion som författarna hade hop-
pats på, utan det hela tog mer formen av en presentation med feedback istället för en 
gemensam diskussion. Kanske hade det gynnat situationen att innan mötet påbörjades 
förklara sy#et och förhoppningarna med det.

En stor nackdel vid denna genomgång, och som kom att visa sig vara betydande vid 
genomgång nummer två, var att den person som initierat projektet tyvärr inte kunde 
medverka. Kanske gjorde det dock att de andra två personerna på företaget !ck en bät-
tre möjlighet att tydliggöra sina behov och de problem som !nns.

6.2. 

Att ha visualiserat vissa delar av verktyget var ett viktigt stöd i diskussionen med per-
sonerna på företaget. Som Schneider skriver (1996) kan en visualiserad prototyp vara 
en stor fördel i och med att man kan undvika missförstånd och invecklade förklaringar. 
Det är lättare att koppla vad det är en person talar om när det går att peka på en del av 
systemet, vilket ger en visuell koppling.

Det som märktes tydligt var problemet i att inte alla personer kunde medverka vid 
båda genomgångarna. Den person som initierat projektet medverkade inte i den första 
genomgången, vilket gjorde att det uppstod vissa frågor och tveksamheter kring de tidi-
gare stegen i processen, som gicks igenom på det första mötet. Det märktes även att det 
var denna person som hade tydligast bild av hur verktyget skulle fungera, vilket gör att 
det hade varit bra att ha alla medverkande på det första mötet. 
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Detta för att inte ta steg i fel riktning som man sedan måste korrigera, vilket ödslar tid. 
Samtidigt upplevdes vissa svårigheter att bortse från den existerande prototypen för 
att tala om mer grundläggande behov och arbetsprocess. Detta troligtvis för att största 
fokus låg på just prototyperna som tagits fram.

Inte heller vid denna genomgång uppstod någon större interaktion med prototyperna, 
kanske för att de fortfarande mest var konceptuellt inriktade. Antagligen kan mer inter-
aktion uppstå vid testning av funktionalitet eller design.

Kan vissa resultat bero på aktörernas vana vid situationen och att uttrycka behov? Kan-
ske hade det varit mer intressant att göra undersökningen med mindre erfarna testper-
soner (eventuellt utan vana av prototyper utan med vana av en mer klassisk kravlista 
som utgångspunkt för arbete). I detta fall är det möjligt att de olika visualiseringarna 
hade spelat en större roll, dels för förståelsen av de olika funktionerna men även för att 
visa på vilka möjligheter som !nns i olika situationer.

Sy#et med dessa prototyper var att gå in mer på djupet i funktionaliteten i delar av ar-
bets%ödet. Här fokuserades det på den avslutande delen, presentationen, med tanke på 
det som framkom vid den första genomgången. Trots de missuppfattningar som stund-
tals uppstod, framkom viktig feedback och även nya idéer om hur saker kunde lösas, 
och framförallt en diskussion om vad som var viktigast och vilken inriktning verktyget 
skulle ha. Detta för att kunna sätta ett huvudfokus för verktyget för att inte riskera att 
“göra allt”, och därmed få ett bättre resultat och ett tydligare verktyg.

De konkreta behov som framkom vid denna genomgång var av konceptuell art och 
uppstod i och med det behov företaget har av att kunna ändra och skräddarsy innehållet 
i varje presentation samtidigt som den sätts ihop. Detta var något som författarna hade 
förbisett i tron om att det i princip endast var färdigkomponerade case som skulle visas 
i verktyget. Det var troligtvis genom själva visualiseringen, som dock var felaktig, som 
det egentliga behovet blev tydligt och som båda parter nådde konsensus.
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7. Slutsats

I avslutningsdelen besvaras de preciserade frågeställningarna samt att generella slutsatser 
kring arbetet dras.

Vilken påverkan har prototyper på kommunikation i feedback och kritik från 
företaget?

Som Sa$er (2007) skriver, gäller det att i största möjliga mån involvera kunden i varje 
steg i projektet för att uppnå ett så bra resultat som möjligt. Det gör dels att kunden kän-
ner sig delaktig, men också att det går att få en bättre förståelse för kundens behov och 
åsikter, som denne kan delge i %era steg i processen. Detta är något som märkts även i 
detta fall, då kritik och feedback blir tydlig och konkret när den direkt kan kopplas till 
prototyperna.

Snyder (2003) menar att genom att använda pappersprototyper som man inte lägger 
så mycket tid på att skapa kan man redan i ett tidigt stadie få väsentlig feedback från 
användarna. Hon skriver också att feedbacken blir av bättre kvalitet när skissartade pro-
totyper används och istället för att få petiga kommentarer på små designmissar handlar 
feedbacken istället om funktionalitet och konceptet i stort. 

Det författarna däremot har upptäckt i just detta fall, där kunden har varit vana bestäl-
lare och själva är insatta i hur processen går till, är att det i vissa fall möjligen hade kun-
nat gå lika bra med enkla skisser, dock med stort fokus på konceptet.

Författarna märkte i vissa fall även att missförstånd kan uppstå i samband med diskus-
sioner om prototyperna, något som står i direkt motsats till deras sy#e. Detta beror 
självfallet på prototypernas utformning, vilket gör att enkelhet och tydlighet är viktiga 
faktorer att ta hänsyn till när man skapar prototyperna. Att använda ett vokabulär på 
prototyperna som medför risk för förvirring bör därför undvikas så gott det går.

Det !nns en tydlig fördel i att visualisera idéer. O#a kan själva processen att skapa en 
prototyp leda till nya idéer, och själva inställningen och vetskapen om att man ska skapa 
%era prototyper gör att varje prototyp inte behöver vara så genomarbetad i ett första 
idéstadie. Denna enkelhet hos prototyperna är av stor vikt, och bjuder in till förändrin-
gar och diskussioner. 

På vilket sätt är parallella prototyper av vikt vid genomförd behovsanalys?

Med hjälp av att använda parallella prototyper kan man på ett snabbt sätt utforska %era 
olika vägar att gå. Det !nns en potentiell risk att fastna om man är inställd på att endast 
skapa ett förslag, vilket i detta fall måste vara det bästa man kan komma på.
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Man kan även genom att presentera %era förslag öppna för ytterligare idéer, eller kom-
binera element från de olika prototyperna till en ny prototyp. Att presentera %era pro-
totyper skapar även en valfrihet hos företaget.

I denna undersökning har det visat sig att det inte behöver vara de prototyper som de på 
företaget tycker om som alltid behöver ge den bästa typen av feedback. Det visade sig att 
när en prototyp med ett arbetsätt som inte alls skulle fungera på just denna byrå visades 
så !ck författarna en djupare förståelse för hur arbets%ödet verkligen ser ut. Att arbeta 
med parallella prototyper var det som möjliggjorde att man kunde testa så spritt skilda 
idéer och på så sätt kunna få en förståelse relativt snabbt för grunden i detta verktyg.

Med tanke på att man kan kombinera både behovsanalys, konceptframtagning och 
delvis även påbörja en design av gränssnittet i ett tidigt skede av arbetet, kan man spara 
tid med denna metod. Samtidigt gäller det som sagt att man inte för länge skapar paral-
lella förslag, utan vid en viss punkt fastställer en inriktning för projektet. Det gäller även 
att inte gå för snabbt fram, och för fort fokusera på det visuella, med risk för att missa 
viktiga behov och som delvis upplevts i detta projekt, en i viss mån utebliven förståelse 
för själva arbetssättet och vart detta verktyg skall passa in i processen.

Avslutningsvis har författarna upplevt att metoden som arbetet utreder är givande i den 
mån att visualiserade idéer går smidigt att kommunicera kring, men att själva behovet 
av denna visualisering troligtvis är större hos kunder som inte har den erfarenhet av 
detta typ av arbete som företaget i denna fallstudie faktiskt har. Däremot hade trol-
igtvis vissa av företagets behov inte framkommit lika tydligt utan de visualiseringar som 
gjordes, vilket talar för användandet av prototyper i ett tidigt skede av kontakten med en 
kund. I detta fall visade det sig också att användandet av parallella prototyper gjorde att 
även prototyper som enligt företaget var helt fel kunde ge information om hur företagets 
arbetsprocess såg ut. Det behöver alltså inte nödvändigtvis vara “den rätta” prototypen 
som ger den bästa feedbacken. Samtidigt kan man som ovan nämnts göra arbetsproces-
sen e$ektivare genom att med denna metod integrera behovsanalys, konceptarbete och 
delvis även design i en iterativ process som leder fram till själva slutprodukten.
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