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Abstract 
This study presents an alternate viewpoint to the strive to overcome the gap between research and 

practitioners within paper prototyping in interaction design. Earlier research identifies three aspects 

of this gap, which is: 

 

1. Practitioners being unaware of interaction design methods and theories 

2. Practitioners being aware, but choosing not to apply these methods and theories, due to time, 

budget and constraints of labour  

3. Practitioners and research having different perspective on similar design issues 

 

Our study was done by carrying out qualitative interviews with interaction designers based on two 

digital design bureaus. One of the bureaus has an expressed link to research: the other has not. Our 

hypothesis is that the gap would manifest as a difference in work practice between the two bureaus.  

Our study shows that the two bureaus have similarities in work practice and that this work 

practice is based on scientific methods and theories, but is adapted to fit the client and/or the project. 

We conclude that the overcoming of the gap might not be necessary. Perhaps the nature of the design 

process with its complexity makes this hard. We advocate a trust in the practitioner’s ability to 

consider and adapt methods and theories regarded necessary. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: interaction design practice, paper prototyping, design theory, human-computer 

interaction, design process 

 

 



 3 

Innehållsförteckning 

1.	   Inledning .............................................................................................................................................. 6	  
1.1.	   Begreppsdefinition ..............................................................................................................................................................7	  
1.1.1.	   Prototyp	  och	  prototypande ..............................................................................................................................7	  

1.2.	   Syfte	  och	  frågeställning.....................................................................................................................................................7	  
1.3.	   Avgränsning............................................................................................................................................................................8	  
1.4.	   Uppsatsens	  disposition.......................................................................................................................................................8	  

2.	   Bakgrund	  och	  teori ........................................................................................................................... 8	  
2.1.	   Gapet	  mellan	  forskningsteori	  och	  praktik.................................................................................................................8	  
2.2.	   En	  komplex	  designprocess................................................................................................................................................9	  
2.3.	   Interaktionsdesignerns	  roll	  i	  den	  komplexa	  designprocessen....................................................................... 10	  
2.4.	   Prototypens	  syfte	  inom	  interaktionsdesign ........................................................................................................... 11	  
2.5.	   En	  definition	  av	  prototyper	  enligt	  Lim	  et	  al	  (2008)........................................................................................... 12	  

3.	   Metod...................................................................................................................................................13	  
3.1.	   Urval........................................................................................................................................................................................ 13	  
3.1.1.	   Företaget	  med	  uttalad	  forskningssamverkan........................................................................................14	  
3.1.2.	   Företaget	  utan	  uttalad	  forskningssamverkan .......................................................................................14	  

3.2.	   Metod	  intervju .................................................................................................................................................................... 15	  
3.2.1.	   Intervjusituation.................................................................................................................................................16	  

3.3.	   Etik........................................................................................................................................................................................... 16	  
3.4.	   Sammanställning	  av	  data.............................................................................................................................................. 16	  
3.5.	   Metodkritik .......................................................................................................................................................................... 16	  

4.	   Resultat...............................................................................................................................................17	  
4.1.	   Sammanfattning	  intervju	  företag	  utan	  forskningssamverkan	  (OO).......................................................... 17	  
4.2.	   Sammanfattning	  intervju	  företag	  med	  forskningssamverkan	  (U).............................................................. 19	  
4.3.	   Sammanställning	  intervjuer ........................................................................................................................................ 20	  

5.	   Analys	  och	  diskussion....................................................................................................................22	  
5.1.	   Tre	  problem	  inom	  forskningsteori............................................................................................................................. 22	  
5.1.1.	   Designern	  inte	  är	  medveten	  eller	  tillräckligt	  kunnig	  i	  existerande	  teorier ..............................23	  
5.1.2.	   Designers	  som	  är	  kunniga	  inom	  teorier	  och	  metoder,	  väljer	  att	  inte	  applicera	  dem	  

på	  grund	  av	  tid,	  kostnad	  eller	  begränsningar	  i	  arbetskraft..............................................................................24	  
5.1.3.	   Forskarna	  och	  designern	  har	  olika	  perspektiv	  på	  liknande	  problem .........................................24	  

5.2.	   Komplexitet	  i	  pappersprototypande ......................................................................................................................... 25	  



 4 

6.	   Slutsats................................................................................................................................................26	  
6.1.	   Brister	  och	  begränsningar	  i	  vår	  studie.................................................................................................................... 27	  
6.2.	   Vidare	  forskning ................................................................................................................................................................ 27	  

7.	   Referenslista .....................................................................................................................................29	  

8.	   Bilagor.................................................................................................................................................31	  
 



 5 

 

 

 

 

 

Tack 

Vi vill tacka våra respondenter, Jonatan Wentzel 

på Usify och Lisa Tyboni på Ocean Observations. 

Vi vill även tacka vår handledare Anders Green samt 

Henrik Rönnlund för rollen som empiriskt bollplank. 

 

Karenina Gunnarson & Cecilia Hermansson 

Södertörns högskola 2013-01-11 



 6 

1. Inledning 

 

”What is design? It’s where you stand with a foot in two worlds – the world of technology and the 

world of people and human purposes – and you try to bring the two together”  

Kapor, M. A software design manifesto: Time for a change.  

 

Att föra samman teknik med människor och mänskliga syften är precis vad människa-

datorinteraktion handlar om. I takt med att digitala artefakter blir en större och större del av 

vardagen, ställs högre krav på aspekter inom interaktionsdesign. För företagen bakom artefakterna är 

användarcentrering viktigt då det genererar högre avkastning (Benyon 2010, sid 21). Ska en artefakt 

bli nyttjad måste den vara användbar. Nielsen (2012) menar att en användare lämnar ett gränssnitt 

som är svårt att använda.  

Samtidigt som interaktionsdesign är viktigt är det också en komplex disciplin. I en designprocess 

finns det ingen given lösning, något som Stolterman och Löwgren (2004) kallar dilemma. Eftersom 

det inte finns en given lösning är inte tillvägagångssätten alltid givna. Det gäller kort sagt att kunna 

motivera sina beslut och val trots de begränsningar som projektet innefattar, och hitta ett kreativt 

arbetssätt för att hantera komplicerade tekniska och sociala utmaningar som arbetet kan innebära. 

För att göra detta, finns en mängd forskningsmetoder, ramar, riktlinjer och regler att förhålla sig till.  

MDI-fältet är en relativt ung vetenskaplig disciplin och etablerades som studiefält under 1980-

talet (Carroll 2012). Gemensamt för forskningen har varit försök att teoretisera kring MDI och olika 

angreppssätt till design. Rogers (2004, sid 88) menar att utvecklingen har gått fort och en av 

nackdelarna med detta är en brist på riktning, struktur och enighet. Goodman et al (2011) menar att 

forskningsteorierna har svårt att möta praktiken. Goodman et al (2011) pekar på tre problem: brist på 

kunskap hos praktikern, att praktikern har kunskap, men väljer att inte applicera teori på grund av tid, 

kostnad eller begränsningar inom arbetskraft, samt att praktikern och forskaren har olika perspektiv 

på liknande problem. 

Ett verktyg i interaktionsdesignprocessen är prototypande. Detta verktyg används för att utforska 

olika designidéer, samt för evaluering. Inom prototypande finns oenigheten som Rogers (2004) pekar 

på representerad. Det finns en diskrepans mellan det ideala arbetssättet akademin förespråkar och hur 

praktikern faktiskt arbetar (Jones et al 2007). 
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1.1.  Begreppsdefinition 

1.1.1. Prototyp och prototypande 

Denna studie utgår från Lim et als (2008) definition av prototypens olika användningsområden: 

evaluering samt som stöd för designers att reflektera kring designidéer. Detta eftersom begreppet 

prototyp kan ha olika betydelser för olika användare. En vidare definition av prototyp står att läsa i 

stycke 2.5 En definition av prototyper enligt Lim et al (2008). 

I denna studie används begreppet prototypande, från det engelska ordet prototyping. Lim et al 

(2008) menar att det är viktigt att särskilja prototyp och prototypande. Prototypande syftar till själva 

framtagandet och nyttjandet av en prototyp.  

 

1.2. Syfte och frågeställning 
I forskningen vi tagit del av inför denna uppsats, har vi iakttagit en vilja att formalisera metoder i en 

interaktionsdesignprocess på grund av dess komplexitet. Det finns ingen metod som fungerar att 

använda i alla situationer vilket akademin är överens om. Men ändå finns det en vilja att försöka få 

teori och praktik att mötas (Goodman et al 2011, Rogers, 2004). Med denna uppsats undersöker vi 

om det är nödvändigt att överbrygga gapet mellan forskningsteori och praktik. 

Vi avser i denna studie att undersöka gapet inom pappersprototypande. Detta för att prototypande 

är en del inom interaktionsdesignsprocessen som är omtvistad och ett av de områden där forskning 

och praktik har svårt att mötas (Jones et al 2007). Ytterligare en anledning till varför vi valt just 

pappersprototypande är att det är den gemensamma nämnaren i alla interaktionsdesignsprocesser då 

den förekommer oavsett vilken digital artefakt som skapas. Lim et als (2008) forskning om 

prototyper har legat till grund för definitionen på prototyper i denna uppsats eftersom den är 

övergripande och ser till de centrala aspekterna inom interaktionsdesign.   

För att göra en ansats att svara på denna frågeställning har vi undersökt hur två digitala byråer 

verksamma inom interaktionsdesign förhåller sig till pappersprototypande. Det ena företaget har en 

uttalad forskningssamverkan, medan det andra företaget inte har någon uttalad forskningssamverkan. 

Vår hypotes är att detta gap skulle kunna yttra sig i en skillnad i arbetssätt hos de två företagen, 

eftersom det ena arbetar utifrån ett forskningsförankrat ramverk och det andra företaget gör det inte.   

 

1. I denna uppsats undersöker vi om det är nödvändigt att överbrygga gapet mellan forskningsteori 

och praktik inom pappersprototypande i interaktionsdesign.  

2. Vår hypotes är att detta gap borde yttra sig i en skillnad i arbetssätt hos de två företagen.  

 



 8 

1.3. Avgränsning 
Det ligger utanför denna studies avgränsning att behandla prototypande annat än i Lim et als 

definition. Något som också ligger utanför avgränsningen för denna uppsats är att behandla 

prototypande annat än inom interaktionsdesign och MDI.  

 

1.4. Uppsatsens disposition 
Vi kommer i denna uppsats presentera tidigare forskning som behandlar gapet mellan forskningsteori 

och praktik, genom Goodman et al (2011) och Rogers (2004) samt gapet inom specifikt prototypande 

genom Jones et al (2007). Därefter följer en redogörelse för valda delar ur designprocessen samt 

interaktionsdesignerns roll i designprocessen enligt Löwgren och Stolterman (2004). I bakgrunden 

tar vi även upp olika syn på prototypens syfte samt en definition av den enligt Lim et al (2008).  

I metodkapitlet redogör vi för hur vi metodiskt genomför vår undersökning genom kvalitativa 

intervjuer. Därefter följer resultatet av vår undersökning, som sedan i analys- och diskussionskapitlet 

kopplas till teori och bakgrund. Uppsatsen avslutas med slutsats samt råd till vidare forskning.  

 

2. Bakgrund och teori  

2.1. Gapet mellan forskningsteori och praktik 
Goodman et al (2011, sid 1062-1064) menar att det finns ett avstånd mellan forskning kring 

interaktionsdesign och praktiserande interaktionsdesigners, och menar att det i tidigare forskning har 

uppmärksammats tre problem. Det första problemet som noterats är att designers är omedvetna om 

teorier och metoder forskningen tagit fram. Det andra problemet som uppmärksammats är att 

designers som är kunniga inom teorier och metoder, väljer att inte applicera dem på grund av tid, 

kostnad eller begränsningar i arbetskraft. Det tredje problemet är att akademin och designern har 

olika perspektiv på liknande problem. Goodman et al menar att praktikerns perspektiv skiljer sig från 

akademins i hur olika designsituationer uppfattas samt även hur komplexiteten i dem uppfattas. 

Komplexitet inom designprocessen uppkommer vid praktikerns reflektion, beslutsfattande och 

bedömning. Definitionen av designkomplexitet är kopplad till praktikerns upplevelse av situationen, 

alltså: designkomplexitet är empirisk. Goodman et al menar alltså att akademin tar för liten hänsyn 

till praktikerns upplevelse av komplexitet i designsituationer. 

Rogers (2004, sid 123) menar att de flesta interaktionsdesigners använder sig av beprövade 

metoder, men att majoriteten tolkar sina resultat utifrån sin egen intuition och erfarenhet, och inte 

vetenskap.  
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Roger (2004, sid 123ff) menar också att det finns ett avstånd mellan praktik och forskningsteori. 

En del i problemet, menar Rogers (2004), är att det finns ett gap mellan kraven på designprocessen 

och hur teori är konceptualiserad; designteorierna är för komplicerade och teoretiska för att komma 

till nytta i praktikerns dagliga arbete. Rogers (2004 sid 128) frågar retoriskt om det inte vore bättre 

att lämna ramverk åt akademin, eftersom de i praktiken upplevs som otillgängliga och svåranvända. 

Goodman et al (2011, sid 1068-1069) försöker möta gapet mellan forskning och praktik genom 

att teoretisera interaktionsdesignpraxis. De menar att detta kommer hjälpa praktiserande 

interaktionsdesigners att dela en gemensam intellektuell bas med MDI-forskarna. Goodman et al 

(2011) menar dock att det inte går att skapa en idealisk, komplett teori som fungerar på all form av 

interaktionsdesign. Precis som Löwgren och Stolterman (2004) menar Goodman et al (2011) att 

designprocessen är komplex, och att den därför inte kan beskrivas med en universell teori. De 

förespråkar istället fyra olika kriterier som bör känneteckna teorier kring interaktionsdesign. Dessa 

fyra kriterier är att teorier bör vara deskriptiva, förklarande, generativa samt kritiska/reflekterande. 

De menar att dessa fyra kriterier kan fungera som grund för en diskussion som kan främja 

interaktionsdesign som ämnesområde.  

Det är inte bara Goodman et al (2011) och Rogers (2004) som upplever ett avstånd mellan 

forskning och praktik inom interaktionsdesign. Under den årliga Computer-human interaction-

konferensen 2007 (Jones et al 2007) diskuterades i en modererad debatt problem med prototypande 

inom MDI-fältet. Inledningsvis beskrivs hur en idealiserad bild av designprocessen skiljer sig mot 

verkligheten. Akademin utvecklar metoder för prototypandet som sedan inte används av praktikern, 

på grund av främst ekonomiska begränsningar. Detta menar även Goodman et al (2008) är en av 

anledningarna till varför designmetoder inte efterföljs. Under debatten framfördes åsikten att MDI-

forskningens mål är att ta fram ramverk för att förstå hur design fungerar. Utvecklarsidan fokuserar å 

sin sida på att framställa något som säljer. För att kunna generera utbyte de två världarna emellan 

måste dessa två mål mötas. Debatten genererar inte en lösning på hur detta ska ske, istället 

uppmärksammas ett problem som upplevs i MDI-världen.  

Det finns alltså i de ovanstående texterna en enighet om att det finns ett avstånd mellan 

forskningsteori och praktik. En viktig faktor är komplexitet i designprocessen.  

 

2.2. En komplex designprocess 
Designprocessen har i litteraturen beskrivits som komplex och med för stora variationer, för att 

någon generell beskrivning av den ska vara möjlig. Trots att det finns en mängd teorier, modeller och 

metoder för att underlätta till exempel planering, organisering och utvärdering av designarbetet ska 

dessa snarare ses som hjälpmedel i projektet man som designer verkar i, eftersom ingen modell är 

komplett (Löwgren & Stolterman 2004, sid 21). Utan att för den sakens skull beskriva faser eller 
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aktiviteter menar Löwgren och Stolterman på att det finns vissa beteenden som är generella och som 

”går igen”. Ett beteende som tas upp, är ”det ständiga hoppandet mellan detalj och helhet och mellan 

det konkreta och abstrakta” (Löwgren och Stolterman, sid 23) som kan skapa frustration hos kunden, 

och som kan få designprocessen att framstå som ostrukturerad. Ett annat problem som de tar upp är 

dilemman, som kan utgöras av att ett problem inte har en given lösning, eller faktiskt någon lösning 

alls. Stolterman och Löwgren beskriver att man kan identifiera en sådan situation genom att försöka 

fatta ett beslut utifrån situationens givna ramar. Begränsningarna som dessa ramar innebär, 

tillsammans med begränsade tankemässiga och ekonomiska resurser, bör försöka ses som 

stimulerande och frammana ett kreativt sätt att tänka. 

 Vidare menar de att man inte kan extrahera delar ur en designprocess och tro att de är fristående, 

då resultatet är så komplext att alla kompetenser i arbetsgruppen kommer att behövas. För att 

konkretisera den abstrakta tankeprocessen och omsätta den till praktik, krävs en tydlig organisation 

och ledning som är tydlig med vem som gör vad och när. Löwgren och Stolterman beskriver att det 

vid projektledning av en designprocess är viktigt att se till helheten, och inte bara vad som ska 

produceras. Vid IT-projekt av större omfattning, är det inte ovanligt att projekten delas upp i mindre 

delar för att sedan sättas samman. Vidare pekar författarna på betydelsen av dokumentation, även om 

den till en början kan framstå som mer omfattande än själva arbetet. I själva verket kommer nyttan 

av det efter att projektet är avklarat, då dokumentationen visar på skillnaderna på vad visionen visade 

och vad som verkligen gjordes. 

  

2.3. Interaktionsdesignerns roll i den komplexa 

designprocessen 
Det är viktigt att alla i arbetsgruppen är klara med sina roller och vad som förväntas av dem eftersom 

en designprocess omfattar många deltagare med egna intressen, och Löwgren och Stolterman (2004, 

s.49-51) beskriver några typer av roller en designer kan tänkas ha, som i sin tur inbegriper olika 

sorters ansvar. För att ge en ökad förståelse på vilket sätt designprocessen kan beskrivas som 

komplex, följer nedan ett urval av de exempel Löwgren och Stolterman refererar till Dahlbom och 

Mathiassen (1993, s.181ff), kallat ”idealtyper”. De kan ses som ”tankeexperiment eller teoretiska 

konstruktioner som inte fullständigt svarar mot existerande fenomen men som ändå ger verktyg för 

tanken och grund för reflektion.”  

 Dataexperten står till förfogande med teknisk expertis och förväntar sig att uppdragsgivaren kan 

precisera sina önskemål och är klara med vad de vill och behöver, och kan utvärdera bruksvärdet av 

den digitala artefakt dataexperten kan leverera. 

Sociotekniska experten ser till större sammanhang än till det rent tekniska och menar på att den 

bästa lösningen inte alltid är av teknisk natur, utan lika gärna kan utgöras av sociala eller 
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organisatoriska lösningar. Den sociotekniska experten behöver veta om användarnas förväntningar, 

attityder och vilka sociala roller som är rådande. Deltagande och medinflytande är två viktiga ord 

som genomsyrar sociotekniska expertens arbetssätt. 

Politiska agenten syftar till att ta ställning för vem man designar och tror inte att det går att hitta 

ett system som går alla användares intressen till mötes och menar därför att det är poänglöst att 

försöka sammanföra olika intressegrupper och enas om en lösning. 

Utan en uppdragsgivare finns inget uppdrag, samtidigt är det inte säkert att uppdragsgivaren vet 

vad denne eller slutanvändaren, vill ha eller behöver. Det är inte heller säkert att uppdragsgivaren 

kommer att vara aktiv i designprocessen eller att man på förhand vet vem som faktiskt är 

slutanvändaren, eller om där finns flera. Eftersom designprocesserna ser olika ut och kommer i olika 

konstellationer, är det av vikt att alla i teamen som skapas i projektet har förståelse för att rollerna är 

relativa och kan ändras från ett projekt med en viss typ av förutsättningar, till en annan. 

 

2.4. Prototypens syfte inom interaktionsdesign  
Lim et Al (2008, sid 24) menar att prototypande används i främst fyra syften: 

 

1.  Evaluering och testande 

2.  För att förstå användaren och dess upplevelse, behov och värden 

3.  Idégenererande 

4.  Kommunikation mellan designers 

 

Dessa fyra syften går att dela in i huvudsyften: Nummer ett och två handlar om kommunikation med 

användaren, nummer tre och fyra syftar till kommunikation inom designprocessen. Buxton (2006) 

skiljer, i motsats till Lim et al (2008), på pappersprototypande och det som han kallar skissande. 

Buxton (2008) menar att båda verktygen används för att exemplifiera designkoncept, men de har 

olika syften. Pappersprototyper används för att beskriva och evaluera design, medan skisser för att 

utforska design. Skisser används alltså på ett tidigare stadium i designprocessen, för att generera 

idéer och för att få förståelse för användaren. Pappersprototyper används senare, när den 

idégenererande fasen har kommit längre och man vill beskriva och testa det koncept man kommit 

fram till under skissandet. Det läggs alltså mer tid och ansträngning på pappersprototyper och därför 

finns det färre av dessa, och de är också svårare att förkasta. Buxton (2008) ser det alltså som att 

pappersprototyper används för syfte ett och två, och skissande för syfte tre och fyra.  

Snyder (2003, sid 3) menar att pappersprototypande används för att utveckla, testa och renodla 

användargränssnitt. Hon lägger dock fokus huvudsakligen på Lim et als (2008) syfte nummer ett, 

evaluering och testande. Snyder (2003, sid 12) menar att fördelarna med pappersprototypande är att 



 12 

det genererar återkoppling från användare tidigt i utvecklingsprocessen, innan implementeringen 

påbörjats. Pappersprototypen främjar snabba iterationer i utvecklingen och detta innebär att 

designern kan experimentera med många olika idéer. Pappersprototypande främjar även 

kommunikation inom utvecklingsgruppen samt mellan utvecklingsgruppen och kunden. Slutligen 

menar Snyder (2003) att pappersprototypande stimulerar kreativitet i designprocessen.  

 

2.5. En definition av prototyper enligt Lim et al (2008) 
Eftersom prototyp är ett begrepp som är omdiskuterat följer nedan en definition utifrån Lim et als 

(2008) forskning.  

Lim et al (2008, sid 6) menar att ett problem inom prototypande är att det finns en brist på 

grundläggande definition på vad en prototyp är. Tidigare forskning definierar främst olika prototyper 

utifrån dess användningsområden inom utvecklings- och designprocessen. Dessa studier fokuserar 

alltså på vad man kan göra med prototyper och inte på att undersöka vad de egentligen är. För att 

komma till rätta med detta presenterar Lim et al (2008) ett ramverk kring prototyper. De menar att 

prototypande inom MDI används för evaluering samt som stöd för designers att reflektera kring 

designidéer. En prototyp är ofullständig och det gör det möjligt att undersöka en specifik designidé, 

alltså en egenskap, utan att färdigställa hela artefakten. En bra prototyp följer den ekonomiska 

principen, vilket innebär att prototypen ska vara så ofärdig som möjligt men ändå kommunicera 

egenskaperna och inte förvrida helheten. Den bästa prototypen är den som på det enklaste och mest 

effektiva sättet visar på möjligheter och begränsningar hos en designidé, på ett synligt och mätbart 

sätt. Snyder (2003, sid 12) nämner också den ekonomiska principen, även om hon inte uttryckligen 

använder sig av begreppet. Hon kallar det ”Maximum Feedback for Minimum Effort”, alltså att 

prototypen ska vara enkel och snabb att göra, och ge maximal återkoppling.  

 Lim et al (2008) identifierar och definierar två nyckeldimensioner inom prototypandet: filter och 

manifestationer. Med filter menar forskarna att prototypen, genom att vara ofullständig, kan filtrera 

dessa specifika egenskaper. Med hjälp av prototypen kan designern utvärdera de egenskaper som 

artefakten kan komma att inneha. Forskarna identifierar fem olika dimensioner av filtrering: 

utseende, data, funktionalitet, interaktivitet och spatial struktur. De menar alltså att prototypen 

används för att filtrera någon eller flera av dessa fem dimensioner. 

Nyckeldimensionen manifestationer handlar om den fysiska representationen av designidén. 

Forskarna identifierar tre kärnaspekter av manifestationerna: material, omfång och detaljrikedom. 

Material behandlar vad prototypen skapas i. Det kan bestämmas utifrån vad som finns tillgängligt, 

kostnad och användarens (förväntade) respons. Prototypen kan vara av papper, men den kan också 

vara en digital eller abstrakt manifestation av artefakten. Prototypen behöver alltså inte vara fysiskt 

konstruerad utan kan även vara formad av beteende eller osynliga utlösare. Omfånget innebär hur 
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många delar av designidén som prototypen manifesterar, oavsett om delarna är relaterade till det som 

avses att filtreras. Omfånget handlar alltså om hur färdig prototypen är, relaterat till slutresultatet och 

inte till den egenskapen som ska filtreras. Enligt den ekonomiska principen ska dock en prototyp 

vara så ofärdig som möjligt, så omfånget bör innefatta egenskaperna som ska filtreras och inte mer. 

Detaljrikedom behandlar hur detaljerad prototypen är. Det går inte att sätta likhetstecken mellan låg 

detaljrikedom och lofiprototyp samt hög detaljrikedom och hifiprototyp. En prototyp gjord som en 

pappersskiss kan till exempel vara väldigt detaljerad. 

Dessa tre aspekter visar hur väl en prototyp fyller sin funktion som verktyg i designprocessen. 

Dessa aspekter påverkar även hur prototypen uppfattas av användaren. Vid skapandet av en prototyp 

fattar designern ett beslut kring vilket material den ska skapas i. Beroende på om den är av 

exempelvis papper eller om den är framställd som en digital manifestation av designidén, kan 

användaren få olika uppfattning kring interaktionen, även om det är samma designidé som ska 

filtreras. De beslut som fattas vid framställningen av prototypen kan påverka resultatet av 

evalueringen. Det är syftet med prototypen som bestämmer material. Lim et al (2008) skiljer alltså 

inte på pappersprototypande och prototypande, utan menar att den viktiga faktorn är vilken egenskap 

som ska filtreras.  

Vid prototypande ställer man sig alltså frågorna: Vilken eller vilka egenskaper ska vi filtrera? 

Hur manifesterar vi egenskapen/egenskaperna bäst? 

Sammanfattningsvis: en prototyp kan filtrera fem olika egenskaper: utseende, data, funktionalitet, 

interaktivitet och spatial struktur. Dessa egenskaper kan manifesteras med hänsyn till tre aspekter: 

material, omfång och detaljrikedom. 

 

3. Metod 
I uppsatsen har vi valt ett deduktivt angreppssätt (Bryman 2008, sid 26-27) som utgår från ett antal 

forskningsteorier som legat till grund för vårt teoriavsnitt som behandlar designprocessernas 

komplexitet och gapet som finns noterat mellan forskningsteori och praktik. Utifrån dem har vi 

formulerat en hypotes som frågar vad det finns för anledning att försöka överbrygga gapet dem 

emellan. Datainsamlingen är bestående av litteraturstudier samt två semistrukturerade intervjuer, 

vars resultat ligger till grund för att bekräfta/förkasta vår hypotes, vilka vi därefter knutit an till de 

forskningsresultat som finns representerade i teoriavsnittet och som även återspeglas i diskussionen. 

 

3.1. Urval 
Företagen för denna studie är utvalda med en målinriktad urvalsmetod: det ena är ett företag med 

uttalad forskningssamverkan och det andra är ett företag utan uttalad forskningssamverkan. Detta för 
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att vi antar att gapet återfinns respresenterat i verksamheten genom skillnad i arbetssätt. Den 

målinriktade urvalsmetoden innebär att vi använt oss av en samplingsteknik av strategiskt slag, där vi 

aktivt sökt upp personer på företag som kan ge information som är relevanta för vår studie. 

 

3.1.1. Företaget med uttalad forskningssamverkan 

Det forskningssamverkande företaget heter Usify och är ett konsultföretag med fokus på 

interaktionsdesign. Det startades 2005 och har huvudkontor i Linköping och regionkontor i 

Stockholm, med cirka 22 anställda. Usify beskriver sin verksamhet som forskningsnära och arbetar 

efter ett eget metodramverk (UACS). 

 Anledningen varför vi valt att kontakta Usify för vår uppsats, är för att det är ett forskningsnära 

företag med samverkan i akademin, bland annat genom projekt med Santa Anna IT Research 

Institute och Linköpings universitet. Företaget har även en person med metodansvar som säkerställer 

att personalen får ta del av den senaste forskningen. 

I löptext benämner vi Usify som U.  

 

Metodramverket UACS  

UACS står för Usify AnvändarCentrerade Stöd och innehåller en mängd olika metoder för att kunna 

möta olika problem och uppgifter som företaget ställs inför. UACS ses som en verktygslåda där det 

verktyg som passar bäst används. U menar att det inte finns en metod som går att tillämpa i alla typer 

av projekt, utan att den måste anpassas utifrån de förutsättningar och begränsningar som råder i det 

specifika projektet. Därför har företaget valt att utveckla metodramverket, som gör det möjligt att 

anpassa och välja ut de metoder som lämpar sig bäst för situationen. U arbetar utifrån fyra områden: 

”identifiera behov och problem, förstå användaren, utforma lösning och utvärdera användbarheten.” 

 

Några viktiga delar i deras process är: 

Behovs-  och problemanalys 

Målgruppsanalys  och användarkartläggning 

Användningsbeskrivning 

Prototyputveckling 

Användarcentrerad utvärdering 

 

3.1.2. Företaget utan uttalad forskningssamverkan 

Det andra företaget vi valt att kontakta är en byrå som heter Ocean Observations. De tar fram 

interaktionslösningar åt företag, oavsett plattform. Företaget startades 2001 och består idag av 19 
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design- och strategikonsulter, med säte i Stockholm och Tokyo. Företaget blev internationellt 

etablerat i och med kunder såsom telefontillverkare och operatörer. 1 

Anledningen till varför vi valt att kontakta Ocean Observations för vår uppsats, är för att de inte 

har någon uttalad forskningssamverkan. 

I löptext benämner vi Ocean Observations som OO. 

 

3.2. Metod intervju 
Respondenterna i de två intervjuerna vi valt att genomföra är verksamma interaktionsdesigners på 

olika byråer. De är lika gamla och har motsvarande utbildning, och har varit verksamma efter sina 

studier ungefär lika länge. 

Vi gjorde bedömningen att en semistruktur på intervjun vara att föredra, då undersökningen 

krävde svar som var svåra att förutse. En nackdel med detta är att bearbetningen av data tar längre tid 

och att resultatet är svårare att mäta än vid fasta svarsalternativ vilket en strukturerad intervju 

erbjuder. 

De semistrukturerade intervjuerna inleddes med en kort instruktion till respondenten därefter 

följde intervjun enligt ett förberett frågeschema. Dessa frågor var indelade i kluster då frågeschemat 

var omfattande, för att undvika att behöva växla mellan olika områden och på så vis behålla den röda 

tråden i intervjun. Frågorna utformades så att de angränsar till varandra, för att inte missa något av 

betydelse. 

Då fokus på frågorna i formuläret ligger vid prototyper, var det nödvändigt att hitta ett så 

övergripande och uttömmande resonemang kring hur de beskrivs och används som möjligt, därför 

har vi utgått från Lim et als definition av prototyper. 

Detta resulterade i att flera av frågorna kan uppfattas som upprepande, något vi även upplyste 

respondenterna om innan och under intervjun. På så vis hade respondenterna möjlighet att referera 

till något som de tidigare svarat och slippa upprepa sig. 

Anledningen varför vi inte ställer frågan direkt till respondenten kring deras syn på gapet mellan 

forskningsteori och praktik är dels på grund av risken av att få ett svar som är sprunget ur deras 

erfarenhet snarare än i egenskap av representant av företaget. Dels finns det en risk att företagen vill 

visa på en koppling till akademin, vilket skulle kunna avfärga sig i respondentens svar. För det tredje 

är det oklart vilket gap vi menar och till vilken teori vi kopplar det. Även om vi delgivit 

respondenterna vår hypotes, så var målet att inge ett flexibelt intryck för att medverka till att få 

respondenternas världsbild snarare än att utgå från vår egen. 

 

                                                
1 Pernilla Cuno Office Manager, Ocean Observations, e-postkontakt den 10 januari 2013 samt 
Henrik Rönnlund, Creative director, Ocean Observations, e-postkontakt den 13 december 2012. 
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3.2.1. Intervjusituation 

För att undvika interindividuell variation i intervjuerna i form av att frågorna inte är konsekvent 

ställda, har samma person intervjuat i båda situationerna, och samma person har registrerat svaren på 

frågorna. Utöver svarsregistrering har även ljudupptagning gjorts i båda fallen, i syfte att fungera 

som underlag för transkription. Båda intervjuerna har varit förlagda på respektive respondents 

arbetsplats. Tid avsatt för intervjuerna var 60 minuter vardera. 

 

3.3. Etik 
Inför denna uppsats som baseras på intervjuer, har respondenterna delgivits uppsatsens syfte innan 

möte samt är informerade om hur resultatet kommer att redovisas, i linje med Vetenskapsrådets 

princip om informationskravet. Deltagandet är frivilligt och respondenterna har på förhand 

tillhandahållits information och kontaktuppgifter för institutionsanknytning och undersökande 

studenter samt att de uppgifter som insamlas ej kommer att användas till annat än vad studien avser. 

Vi har även tagit hänsyn till konfidentialitetskravet på så sätt att vi har skriftlig tillåtelse att nämna 

respondenterna och företagen vid namn och titel. 

 

3.4. Sammanställning av data 
Båda intervjuerna har transkriberats och återges som bilagor.  

En del av intervjun med respondenten på företaget utan uttalad forskningssamverkan, kan närmast 

liknas vid ett samtal och av den har vi inte transkriberat hela inspelningen, utan endast de frågor som 

vi ställde, samt delar ur diskussionen som följde. Transkriberingen har sedan legat till grund för 

sammanställningen av intervjuerna för publicering i uppsatsens resultat. 

 

3.5. Metodkritik 
En respondent från ett företag vardera, är inte tillräckligt för att kunna dra en slutsats om hur gapet 

mellan akademi och praktik ser ut. För att kunna dra en sådan slutsats skulle fler respondenter från 

fler företag behöva intervjuas. En möjlig felkälla är att det är svårt att veta om respondenternas 

definition av ramar och metodverk skiljer sig mellan dem, varför vi undvikit att presentera vår 

hypotes direkt till respondenterna. Andra faktorer som kan påverka respondenternas svar är till 

exempel arbetssätt och erfarenhet. Båda våra respondenter är i samma ålder och har liknande 

utbildning. Detta gör att det går att jämföra deras svar, men det finns också en risk i att våra 
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respondenter inte speglar alla praktiserande interaktionsdesigners. Eftersom våra respondenter är 

relativt nyutexaminerade kanske de i större utsträckning tillämpar metoder från akademin.  

 Det gap som vi iakttagit i tidigare forskning är svårt att mäta i praktiken, eftersom det inte är 

säkert att gapet finns representerat på just de två företagen som vi har valt ut. Däremot har vi haft för 

avsikt att låta intervjun förkasta/bekräfta vår hypotes som vi menar sannolikt skulle manifesteras i 

olika arbetssätt.  

Vi skulle kunnat ta hänsyn till ett bredare perspektiv på avståndet inom prototypande och till 

exempel sett till andra vetenskapsdiscipliner, där gapet kanske inte är särskilt stort eller ser ut på ett 

annat sätt, för att bidra med en kompletterande bild.  

I vår intervjuteknik har vi valt att undvika värderande ord som kan verka styrande för 

respondenten, men risken för detta är istället att frågorna ses som för allmänna och generella, vilket 

vid ett par tillfällen resulterade i att respondenten ställde en motfråga för att veta om de uppfattat 

frågan rätt genom att ge ett konkretiserande exempel. Detta ger respondenten tolkningsföreträde, och 

resultatet svårare att jämföra med risk för bias. 

Svaren i intervjun kan inte ses som generaliserande eftersom urvalsmängden är för låg; fler 

jämförelsegrupper hade kunnat bidra till en mer nyanserad bild av hur praktiken ser ut, till exempel 

genom att ta med respondenter i form av lokalt relevanta roller. Dessa skulle kunna utgöras av 

representanter från kundsidan, till exempel projektledare eller uppdragsgivare, och därmed ge en 

ökad validitet. 

Erik Stolterman är professor i informatik vid Umeå universitet och kognitionsvetenskap vid 

Indiana University, och har publicerat en stor mängd artiklar inom interaktionsdesign. Han 

förekommer som författare eller medförfattare i tre artiklar vi valt att använda oss av i denna uppsats, 

alternativt refereras han till frekvent. 2 Varför vi menar att detta är acceptabelt är för att vi anser att 

han bidrar med att se till designprocessens komplexitet. Dessutom är ämnesområdet för denna 

uppsats såpass smalt, att det är det ofrånkomligt att inte påträffa samma författare två gånger. 

 

4. Resultat 

4.1. Sammanfattning intervju företag utan 

forskningssamverkan (OO) 
Arbetsmetoder och roller 

Respondenten berättar om företagets arbetsmetoder, att de har en särskild metod som de följer, men 

beroende på hur designprocessen ser ut och var i designprocessen de kommer in, ser metoden olika 

                                                
2 Materialet utan egenskaper, The Anatomy of Prototypes och Understanding Interaction Design Practices. 
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ut. Det är inte alltid företaget som äger hela designprocessen, utan ibland kan processen utgöras av 

enstaka, separata delar. Utifrån några designspår som är utvalda ihop med kunden, tas dessa vidare 

för att göras mer detaljerade, så kallad refine design. I de fall kunden inte köpt användartester, 

genomförs inofficiella tester på arbetsplatsen, genom att rådfråga kolleger för återkoppling. Rollerna 

på arbetsplatsen varierar, och kan vara svåra att definiera eftersom flera av dem går in i varandra. I 

rollen som interaktionsdesigner ingår frekvent kundkontakt, alltså att fungera som bollplank för att 

diskutera idéer, samt även i implementeringsskedet, men då för att se till att slutresultatet stämmer 

överens med kundens förväntningar. 

 

Om pappersprototyper 

Syftet med pappersprototyperna är att på ett snabbt och enkelt sätt kunna presentera sina tankar och 

idéer för både kund och slutanvändare, samtidigt som de ska känna sig välkomna att föra fram sina 

åsikter om design eller upplägg. Respondenten menar på att när hon presenterat skisser gjorda på 

dator, ses resultatet som definitivt, och responsen från kund och slutanvändare blir mycket mindre. 

Det blev särskilt tydligt när hon gjorde sitt examensjobb. Samma prototyp på skärm eller 

skissad/utskriven fick olika feedback – användarna gav prototypen i papper mer feedback. 

Även om respondenten uppger att hon helst arbetar med pappersprototyper, är det främst i den 

begynnande konceptfasen som de används. I takt med nästa fas, refine design-fasen, så digitaliseras 

pappersprototyperna och det blir överskådligare vilka element som är placerade var, och hur 

interaktionen tar form. På företaget gör de även digitala prototyper, men det är beroende på vad som 

ska tas fram och hur mycket tid som finns till förfogande, samt hur långt grafikerna kommit i sitt 

arbete. Tidigare delade företaget lokal med en byrå som ägnade sig åt industridesign, och i de fall de 

samarbetade kunde andra prototyper tas fram vid behov, som inte utgjordes av papper och penna. 

 

Skapandet av pappersprototyper 

Den som skapar pappersprototyperna är interaktionsdesigners, som respondenten. Det är även hon 

som bestämmer att den ska skapas, och på vilket sätt hon vill göra det. Oftast blir det med papper och 

penna, men får hon välja ett program så väljer hon Omnigraffle, av den anledningen att det är det 

program hon arbetar snabbast i, och som det går snabbast att göra ändringar i. Andra på samma byrå 

arbetar helst i Adobes Illustrator eller InDesign. Några konventioner i hur en prototyp ska skapas 

finns inte på företaget. Respondenten berättar att konventioner av det slaget tillhör akademin snarare 

än praktiken. En svaghet i att arbeta med pappersprototyper är att ändringar är svåra att göra, ibland 

innebär en ändring att hela prototypen behöver göras om. Något annat som respondenten berättar att 

de försöker ta hänsyn till i skapandet av en pappersprototyp är viktning, det vill säga att viktiga 

objekt får högre prioritet i designen, och därmed bättre synlighet. 
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Utvärdering och återanvändning 

Efter användandet görs ingen formell utvärdering av själva prototypen, även om utvärdering är en 

del av processen som följer efter ett projektavslut. Däremot så berättar respondenten att det inte 

hindrar henne eller hennes kolleger från att ge återkoppling eller åsikter om vad de tycker att de 

lyckats bra med i sitt prototypande eller vad som skulle kunna göras bättre en annan gång. 

  

4.2. Sammanfattning intervju företag med 

forskningssamverkan (U) 
Arbetsmetoder och roller 

Respondenten börjar med att berätta om det metodramverk som de arbetar efter på U. Han beskriver 

metodramverket som en verktygslåda, där kundens behov styr vilka metoder som är lämpliga för 

respektive projekt. Beroende på var i designprocessen de kommer in, ser behoven annorlunda ut. 

Respondenten berättar vidare om att de får ett helhetsuppdrag där de äger hela designprocessen, har 

de friheten att arbeta precis hur de vill. Eftersom U är ett konsultbolag, är de i andra fall en resurs i 

ett redan befintligt projekt som styrs av en kund, och då har de mindre inflytande att bestämma hur 

designprocessen ska se ut. 

Roller på U och roller på företaget som utgör kundsidan ser olika ut och har olika betydelser, 

därför menar respondenten att det är svårt att nämna vilka roller som finns i en designprocess 

eftersom projekten ser så olika ut. Som interaktionsdesigner är hans huvudsakliga uppgift att 

analysera användarbehov och förstå verksamhetens behov, vilket har ett mer konceptuellt fokus än 

vid detaljerad interaktionsdesign, som kan handla om grafisk design eller copywriting. Respondenten 

påpekar att de har externa resurser för den sortens uppdrag. Andra uppdrag kan utgöras av att ta fram 

en målgruppsanalys, och ingenting annat.  

 

Om pappersprototyper 

På frågan om vad de huvudsakliga syftena är med pappersprototyperna, svarar respondenten att där 

finns två, som han ser det. Det ena handlar om att utforska alternativa designlösningar, särskilt då 

problematiken kan utgöra sig av så kallade “wicked problems”, där det inte finns ett exakt svar på 

vad som utgör den bästa lösningen, eftersom förutsättningarna ändras. Det andra är att få ut tankar 

och idéer, där det finns en behållning i att se dem på papper. Vidare berättar respondenten att 

slutanvändarna är den viktigaste intressenten och att det kan hända att de gärna vill ha 

pappersprototyperna som diskussionsunderlag eller för regelrätta utvärderingar.  
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Skapandet av pappersprototyper 

Beroende på projektets natur används allt ifrån enkla skisser, till pappers- och datorprototyper, och 

de används både inom den egna arbetsgruppen och externt, i kommunikation med användaren. 

Pappersprototyperna skapas oftast med papper och penna, men kan också göras på dator, för att 

sedan skrivas ut, klippas isär och klistras ihop. I skapandet av prototyperna följs inga konventioner, 

men det finns användbarhetsriktlinjer man tar hänsyn till, liksom metodramverket som arbetas efter. 

Respondenten menar på att allt inte går att pappersprototypa, men IT-baserade tjänster passar i regel 

bra för det, även om själva prototypandet många gånger utgörs av enkla skisser. Vidare så finns det 

olika systemspecifika riktlinjer att ta hänsyn till, beroende på för vilken plattform man designar, t ex 

Android och IOS. 

 

Utvärdering och återanvändning 

Efter användandet görs ingen formell utvärdering av pappersprototyperna, mer än den utvärdering 

som är en del av projektuppföljningen, och de utgörs av två grupper: experter och användare. Bäst 

resultat fås om metoderna kombineras, eftersom grupperna upptäcker olika saker. Experterna fångar 

upp de självklara problemen medan utvärderingen med användare är ovärderlig eftersom de inte har 

någon bakgrundsförståelse. 

Respondenten menar att de vid varje projekt börjar mer eller mindre från början. I och med att 

pappersprotoyper är så enkla att framställa finns det ingen behållning i att återanvända dem, mer än 

formatet de är i (motsvarande webbläsarfönster, till exempel). 

 

Om metodramverket UACS 

Metodramverket beskriver respondenten som en verktygslåda med metoder som är relaterade till 

användbarhetsområdet. Ett axplock är målgruppskartläggning, djupintervjuer, enkätundersökningar, 

kontextuella observationer, scenarios, storyboards och prototypande, för att nämna några metoder. 

Metoderna kombineras utefter kundens behov, och är situationsanpassade. Respondenten menar att 

samtidigt som man har en fot i något som är tryggt och stabilt, så har man andra foten i ett kreativt 

arbete som handlar om att testa nya saker och hitta bästa metoden för att lösa nya problem på. 

 

4.3. Sammanställning intervjuer 
Båda respondenterna menar att designprocessen skiljer sig åt från projekt till projekt. Metoden 

anpassas efter kunden beroende på dennes behov och hur stor del av designprocessen byrån är 

delaktig i. Kunden köper in olika tjänster och de tjänster kunden köper styr hur designprocessen ser 

ut. Respondenten på OO menar att de jobbar efter en metod som de sedan anpassar efter kunden, och 

att det beror mycket på när i projektet som OO kommer in. Respondenten på U menar att de 
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använder sig av metodramverket UACS och plockar de metoder som passar bäst till projektet. 

Respondenten på U menar att deras metodramverk fungerar som en verktygslåda och i denna 

verktygslåda finns metoder såsom djupintervjuer, enkätundersökningar, kontextuella observationer, 

kontextuella intervjuer, personor, scenarier, storyboards, prototypande: lofi-, hifi och 

pappersprototypande, samt olika metoder för utvärderingar, heuristiska utvärderingar, 

uppgiftsbaserade utvärderingar med användare, kognitiv genomgång med mera. Respondenten på U 

menar att det finns tre huvudområden som de arbetar inom: hitta målgrupp, design samt att utvärdera 

designen. För det har U en mängd olika metoder inom respektive huvudområde och det handlar alltså 

om att hitta rätt metod för rätt projekt (bilaga 3, 29:00). Oavsett om företagen har en uttalad 

forskningssamverkan eller inte, är det projektets förutsättningar som styr valet av metod.  

Respondenterna menar båda att pappersprototyper har två syften. Dels fungerar 

pappersprototypen som diskussionsunderlag, internt inom gruppen samt med kund. Dels så används 

pappersprototyper för att utvärdera designförslag och utföra användartester på slutanvändare. 

Respondenten på U nämner begreppet ”wicked problems”, som handlar om att det i en designprocess 

inte finns ett exakt rätt svar på vad som utgör den rätta lösningen. Det finns inget rätt och fel, bara 

olika sätt att lösa problem på. Syftet med pappersprototypen är alltså att utveckla sina tankar kring 

olika tänkbara lösningar.   

 

”Vi behöver få ut våra tankar och våra idéer, och när man ser dem på papper så blir det 

tydligare.” 

Respondenten på U 

 

Respondenten på U menar vidare att pappersprototyper är ett sätt att stämma av idéer med andra 

intressenter i projektet, och framför allt med slutanvändaren. Antingen genom att ha 

pappersprototypen som diskussionsunderlag, eller genom att göra regelrätta utvärderingar (bilaga 3, 

06:03).  

Respondenten på OO menar att pappersprototypen används främst av två anledningar, för att 

ligga som grund för att förstå användarens behov och utefter dem ta fram olika designalternativ. 

Respondenten på OO nämner att pappersprototyper är tacksamma i avseendet att de verkar tillåtande 

inför förändringar, vilket datorbaserade prototyper inte gör i samma utsträckning. Vid frågan om 

pappersprototyper används framför andra slags prototyper menar respondenten på OO att så är fallet 

eftersom det är lättare att få feedback på pappersprototyper för att de inte upplevs som färdiga på 

samma sätt som andra prototyper (bilaga 4, 08:58). Respondenten på U menar å sin sida att det inte 

går att säga generellt, utan att valet av prototyp styrs av vad det är för projekt (bilaga 3, 07:45). 

Alltså gäller samma sak vid valet av prototyp som vid valet av metod; det styrs utifrån projektet och 

dess förutsättningar.  
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Båda respondenterna menar att pappersprototyper passar vid utvecklingen av de flesta digitala 

artefakter. Respondenten på OO anser att pappersprototyper lämpar sig särskilt väl vid evaluering av 

touchgränssnitt, till exempel vid apputveckling. Detta eftersom du fysiskt rör vid ett touchgränssnitt, 

precis som du fysiskt rör vid en pappersprototyp (bilaga 4, 15:31).  

Gällande konventioner i skapandet av pappersprototypen menar respondenten på OO att hon inte 

följer några specifika konventioner i sitt arbete. Hon menar att det mer handlar om vad det är för typ 

av gränssnitt som skapas och vad kunden har för behov (bilaga 4, 10:54). Respondenten på OO anser 

inte heller att hon följer några designkonventioner, utan att hon gör vad situationen kräver (bilaga 4, 

17:21). Respondenten på U menar att det inte finns några utstakade regler i prototypskapandet, men 

att han alltid har metodramverket i åtanke (bilaga 3, 12:36). När det gäller själva utseendet, alltså 

designkonventioner, menar respondenten på U att han följer systemspecifika riktlinjer som finns för 

olika plattformar (bilaga 3, 22:12).   

Båda menar att pappersprototypande ingår i interaktionsdesignerns arbetsuppgifter och båda 

jobbar med pappersprototyper, både för hand och digitalt (bilaga 3, 11:30; bilaga 4, 10:38).  

Respondenten på U menar att även om han inte har den formella makten är det ofta han i 

egenskap av interaktionsdesigner som bestämmer att en prototyp ska tas fram (bilaga 3, 25:30). 

Respondenten på OO menar också att det hon i egenskap av interaktionsdesigner som har det sista 

ordet. Ibland föredrar kunden något specifikt sätt att arbeta och då följer hon det, men annars 

bestämmer hon själv vad som är relevant (bilaga 4, 18:29).  

Båda respondenterna menar att det inte sker någon separat utvärdering av pappersprototypen, utan 

att projektet istället utvärderas i sin helhet efter avslutet (bilaga 3, 28:23; bilaga 4, 19:27).  

 

5. Analys och diskussion 

5.1. Tre problem inom forskningsteori 
Goodman et al menar att forskningen inte tar hänsyn till komplexiteten i designprocessen, och för att 

belysa dess komplexitet och för att göra den mer konkret har vi valt att extrahera en del ur den, 

pappersprototypandet. Som tidigare nämnts, används pappersprototypande oavsett vilken digital 

artefakt som ska tillverkas. Därför har vi valt att avgränsa vårt fokus till just pappersprototypande. I 

Goodman et als resonemang kring designprocessens komplexitet nämns tre problem som ligger till 

grund för gapet mellan forskningsteori och praktik. Dessa problem har uppmärksammats genom 

studier av publikationer som går två decennier bakåt i tiden (s.1062). Nedan följer hur vi resonerat 

kring dessa tre problem. 
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5.1.1. Designern inte är medveten eller tillräckligt kunnig i existerande 

teorier 

Det första problemet utgörs av att designern inte är medveten eller tillräckligt kunnig i existerande 

teorier och metoder, men under den tjugoårsperiod som studien sträcker sig över, har teorier 

presenterats och förkastats. I en av de teorierna Goodman et al syftar till är Rogers, som menar på att 

inom MDI-fältet, som från början hade få regler att förhålla sig till, har med tiden fått fler och fler i 

takt med att den tekniska utvecklingen gått framåt, men att de får mindre och mindre inflytande. I 

intervjuerna beskriver båda respondenterna att de har god kunskap om teorier och hur de bör 

användas på bästa sätt utifrån given situation. Respondenten på OO menar att teorier är bundet till 

akademin och inget som används i det dagliga arbetet mer än i utbildningssyfte (bilaga 4, 21:20, 

20:05). En anledning till hur det kan komma sig, beskriver Rogers som att det finns många 

intressenter att ta hänsyn till när ramverken framställs och det kan vara svårt att veta vad som är 

lämpligt att använda när. Av svaren på intervjufrågorna kan vi konstatera att arbetssätten på de båda 

företagen har fler gemensamma nämnare än vad de har skillnader, och att gemensamt för de båda är 

att de ser till vad situationen kräver snarare än har för avsikt att hitta en lämplig metod att arbeta 

efter. 

Vidare beskriver Goodman et al fyra kriterier som framtida teorier bör kännetecknas av (de bör 

vara antingen deskriptiva, förklarande, generativa eller kritiska/reflekterande – eller en kombination 

av flera) i ett sätt att försöka minska avståndet mellan akademi och praktik eftersom ingen teori är så 

komplett eller kan erbjuda sådan flexibilitet att den fungerar problemlösande i alla tänkbara 

situationer. Däremot kan kriterierna komplettera varandra, och därmed ge en ökad förståelse mellan 

forskare och praktiker. Potentiellt skulle de kunna eliminera effekten av problemet som utgörs av att 

interaktionsdesigners har dålig kunskap eller vetskap om existerande teorier, om så vore fallet.  

Respondenten på U menar att UACS, metodramverket de använder på företaget, fungerar som en 

slags verktygslåda (bilaga 3, 29:00), och de har en metodansvarig som ser till att personalen är 

uppdaterad inom rådande forskning. Vi tolkar det som att U ser det som betydande att vara 

införstådd med teorier och metoder. 

OO har ingen uttalad forskningssamverkan, men vi menar att vetenskapliga teorier och metoder 

mycket väl kan vara närvarande i det dagliga arbetet, även om respondenten på OO menar att 

metoder och teorier är något som hör hemma i akademin snarare än i pappersprototypandet (bilaga 4, 

10:54, 17:21, 20:05, 21:20). Fortsättningsvis beskriver respondenten på OO flera arbetssätt 

integrerade i en designprocess som liknar de verktyg respondenten på U beskriver som del i deras 

metodramverk, till exempel utvärdering (bilaga 4, 19:27), förstudier och användartester (bilaga 4, 

2:37, 3:48).       
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5.1.2. Designers som är kunniga inom teorier och metoder, väljer att 

inte applicera dem på grund av tid, kostnad eller begränsningar i 

arbetskraft 

Nästa problem som Goodman et al beskriver, utgörs av att de designers som är kunniga inom teorier 

och metoder, väljer att inte applicera dem på grund av tid, kostnad eller begränsningar i arbetskraft. 

Begränsningar i tid, kostnad och arbetskraft kommer alltid att finnas, därför borde de utgöras av 

förutsättningar som är specifika för varje projekt snarare än att ses som hinder. Vi menar att 

metoderna behöver ta hänsyn till det problemet, eftersom det är en begränsning som är oundviklig. 

Inget projekt har i praktiken oändliga resurser, oavsett om det är tid (inom akademin), ekonomiska 

resurser (praktiken) eller obegränsad arbetskraft (kombination av tid och ekonomiska resurser). 

Löwgren och Stolterman (2004) beskriver att dessa begränsningar bör försöka ses som stimulerande 

och bidra till ett kreativt tankesätt. Det vill säga att behålla ett lösningsfokuserat tankesätt framför ett 

problematiserat sådant. Båda respondenterna bekräftar att kunden är styrande i designprocessen, 

likaså att de i egenskap av interaktionsdesigners eller konsulter, arbetar utefter ett projekts 

förutbestämda ramar. Respondenten på U beskriver att uppdrag ser olika ut eftersom alla kunder 

befinner sig i olika lägen, och tar som exempel att hans roll i ett projekt som drivs av en kund 

fungerar som en resurs med mindre inflytande än om företaget haft hand om hela designprocessen 

(bilaga 3, 01:34). Respondenten på OO beskriver ett liknande scenario där arbetssättet är styrt utifrån 

vilka tjänster som kunden köpt in (bilaga 4, 02:37, 04:25, 18:29). Därför tolkar vi det som att det är 

kunden som har en betydande del av den formella makten då tid, kostnad och begränsningar i 

arbetskraft är faktorer som styrs utifrån kundens förutsättningar och behov. 

 

5.1.3. Forskarna och designern har olika perspektiv på liknande 
problem 

Löwgren och Stolterberg (2004) menar att interaktionsdesign präglas av dilemman. Det finns inte en 

given lösning på ett problem utan det handlar om att välja mellan mer eller mindre bristfälliga 

designidéer. Goodman et al (2011) menar att komplexitet uppkommer vid praktikerns reflektion, 

beslutsfattande och bedömning. Komplexiteten uppkommer alltså när praktikern överväger dilemmat 

för att därefter välja en lösning. Respondenten på U nämner att designproblem är svåra till sin natur, 

att det inte finns ett exakt svar på vad den bästa lösningen är. Då menar respondenten på U att 

pappersprototypande är ett sätt att utforska idéer (bilaga 3, 06:03).  

Rogers (2004) tar i sin forskning upp att praktikern använder sig av vetenskapliga metoder men 

att tolkningen baseras på erfarenhet och intuition. Alltså skulle resultatet av pappersprototypandet 

skilja sig åt beroende på person. Att utgå från personliga erfarenheter lämnar större utrymme för 

skillnader, och risken finns att resultatet skulle bli godtyckligt. Skulle teorier ta större hänsyn till 
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praktikerns upplevelse av designkomplexitet kanske praktikern hade fattat beslut utifrån 

vetenskapliga metoder istället. Vi kan inte genom vår studie visa att respondenterna fattar beslut 

utifrån erfarenhet och intuition, snarare än vetenskapliga metoder. Vad vi däremot kan anta är att 

intuition och erfarenhet ligger till grund vid valet av vetenskapliga metoder. 

 

5.2. Komplexitet i pappersprototypande 
Designprocessen är, som tidigare nämnt, i det stora hela komplex, och även inom 

pappersprototypandet – som bara är en liten del av helheten – råder oenighet. Pappersprototypande 

manifesterar komplexiteten på ett konkret sätt eftersom det finns motsättningar till och med inom 

akademin gällande hur en pappersprototyp ska användas. Buxton (2004) vill att man ska särskilja på 

pappersprototypande och skissande; pappersprototypande används för att evaluera design och 

skissande används tidigare i designprocessen för att utforska olika designspår. Lim et al (2008) ser å 

sin sida pappersprototypande som ett vidare begrepp, som inbegriper både utforskning av 

designidéer och evaluering. Vi tolkar det som att båda respondenterna använder prototyper på 

samma sätt som Lim et al (2008) menar att prototypen används. Respondenten på U menar att 

beroende på vilken fas i designprocessen projektet är i används pappersprototypen för antingen 

utforskning av designidéer eller utvärdering (bilaga 3, 06:03). Respondenten på OO menar att 

pappersprototyper används för att presentera idéer för kund och slutanvändare. Gällande 

slutanvändaren så handlar det om att få återkoppling på designen, alltså utvärdering (bilaga 4, 05:53, 

08:05).  Inom specifikt pappersprototypande förefaller oenigheten främst råda inom akademin, våra 

respondenter verkar vara på det klara med, och eniga om, varför de använder pappersprototypande. 

Avståndet mellan forskningens ideal och hur det ser ut i verkligheten tas upp i debatten under 

CHI-konferensen. Med en begränsad budget går det inte att följa det ideala arbetssätt som akademin 

förespråkar (Jones et al 2007). Vi menar att kunden i verkligheten kanske väljer bort vissa delar av 

designprocessen som interaktionsdesignern anser vara central. Respondenten på OO menar att hon 

gör vad situationen kräver (bilaga 4, 31:55). Till exempel menar respondenten att om kunden inte har 

köpt upp användartester, utför OO egna informella användartester tillsammans med kollegorna 

(bilaga 4, 03:48): alltså gör OO vad som anses nödvändigt. Det finns följaktligen vägar runt 

budgetbegränsningen, om interaktionsdesignern menar att tjänsten/metoden är så pass viktig att det 

inte går att bortse från den.  

Båda respondenterna menar att de är styrda av var i processen de kommer in, kundens arbetssätt 

samt vad kunden har valt att köpa in för tjänster. Samtidigt menar båda att makten att skapa 

pappersprototyper ligger i deras händer: inofficiellt har respondenterna makten (bilaga 4, 19:13; 

bilaga 3, 23:50). Respondenterna har alltså på ett sätt friheten att göra vad situationen kräver, men 

måste även förhålla sig till de ramar kunden sätter. De ramar som kunden sätter kan till exempel 
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handla om att kunden tror att den behöver en tjänst, men användartester visar att det är en annan 

tjänst den behöver. Det kan vara så att kunden behöver se till ett större sammanhang, något som den 

sociotekniska experten förespråkar (Dahlbom och Mathiassen 1993, s.181ff). Ibland kan en lösning 

vara av social eller organisatorisk natur. Även detta visar på komplexiteten i designprocessen, 

eftersom lösningen kan visa sig ligga utanför ramarna för vad kunden förväntar sig av projektet.  

Lim et al (2008) menar att prototypen ska följa den ekonomiska principen, det som Snyder (2004) 

kallar ”Maximum Feedback for Minimum Effort”. Det handlar alltså om att med minsta möjliga 

medel få maximalt med återkoppling på sin designidé. Goodman et als (2011) andra problem syftar 

till att forskningsmetoder inte appliceras på grund av tid, kostnad och begränsning av arbetskraft. 

Om en prototyp inte är ekonomisk kommer den prioriteras bort. Det kanske inte alltid är praktikern 

som gör denna bortprioritering. Respondenten på OO menar att det beror vad kunden köper in för 

tjänster, och om kunden inte har köpt in användartester så görs inofficiella utvärderingar (bilaga 4, 

03:48). 

Sammanfattningsvis: komplexiteten inom pappersprototypande gör att gapet kan vara svårt att 

överbrygga, eftersom det inom akademin kan vara svårt att formulera teorier och metoder som tar 

hänsyn till alla aspekter. Inom pappersprototypande utgår respondenterna ifrån vetenskapliga teorier 

och metoder, men gör, som tidigare nämnts, det som krävs av situationen och av kunden.  

 

6. Slutsats 
Vår undersökning visar att arbetssättet inte skiljer nämnvärt mellan företagen. De har olika sätt att 

artikulera sig kring metoder och teori, där respondenten på U uttalar sig mer tydligt kring metoder 

och teorier. Men vid närmare analys menar vi att det faktiskt inte skiljer sig så mycket. Båda nämner 

kunden som en viktig aspekt. Ofta är kunden och kundens preferenser styrande för hur processen ser 

ut. Alltså, kunden har makt, genom att kunden väljer vilka tjänster den köper in. Processen anpassas 

för det specifika projektet. På U görs detta genom att de metoder ur ramverket som anses lämpliga 

appliceras. Även OO menar att processen anpassas efter projekt, detta genom kundens styrning.  

Vi har i vår uppsats inte kunnat styrka att våra respondenter skulle vara ovetande om teorier och 

metoder i interaktionsdesign. Tvärtom upplever vi dem som högst kunniga. Vi kan i vår uppsats 

varken styrka eller dementera ifall forskningen och praktikern har olika perspektiv på liknande 

problem. Däremot ser vi att det finns ett problem med tid, kostnad och begränsningar i arbetskraft, 

och att detta påverkar designprocessen.  

Vi menar att det inom akademin möjligen läggs för stor vikt på gapet mellan forskningsteori. Vi 

kan påvisa att det finns ett gap men utifrån vår studie kan vi inte dra slutsatsen att det är så stort som 

görs gällande i tidigare forskning. Dessutom har praktikerna metoder att möta detta gap, till exempel 

genom att anpassa metoder och välja ut de som passar bäst för sammanhanget. I och med att 



 27 

designprocessen är komplex och kännetecknas av dilemman går det inte att applicera en metod eller 

en teori på alla designprocesser. Det menar även tidigare forskning. Men kanske måste denna 

komplexitet accepteras som en förklaring till varför praktik och forskning inte kan mötas. Praktikern 

ligger ett steg före och gör vad situationen kräver, inte vad forskningen för stunden förespråkar. 

Förutsättningarna för designprocessen ändras hela tiden, både på grund av omständigheter inom 

själva projektet och teknisk utveckling. Därför krävs av praktikern en flexibilitet att möta dessa 

förändringar. Då kan metoder och teorier fungera som grund, men det måste även finnas utrymme 

för anpassning och urval. Vi menar att det bästa är att acceptera gapet och lita på att praktikern kan 

tillgodogöra sig de delar ur designteorier och -metoder som den anser nödvändiga.  

 

6.1. Brister och begränsningar i vår studie 
Vi har utgått från tidigare forskning som menar på att gapets existens är beroende på svårigheterna 

för akademin och praktiken att mötas. Vår studie är sprungen ur forskning som säger att så är fallet, 

utan att se till andra omständigheter som potentiellt skulle kunna ha en betydelse för gapets 

omfattning eller storlek. Något som skulle kunna ha bidragit till en kontrasterande bild är ifall vi sett 

till gapet inom andra vetenskapsdiscipliner. Kanske är gapet inte ansett som ett problem inom 

akademin om man ser till ett större sammanhang? 

Vi har konstaterat att kunden har en påverkan/inverkan i sättet att arbeta, men inte tagit hänsyn till 

vilka egenskaper kunden har. Till exempel: skulle gapets storlek påverkas av storleken på företaget? 

 Vi motiverar i denna studie att pappersprototypandets existens är oberoende vilken digital 

artefakt som produceras, men liksom tidigare forskning har vi ett fokus som grundar sig i praktikerns 

sätt att tänka inom vår disciplin. Men arbetet i sig självt syftar till att försöka skapa en förståelse 

kring kunden och dennes behov: vad hade hänt om vi ändrat fokus från framtagandet av en digital 

artefakt till beställandet av en digital artefakt? Vidare hade det varit av intresse att se till hur 

betydande det är för kunden att interaktionsdesignsprocessen har ett forskningsförankrat arbetssätt 

eller om utfallet varit ett annat om vi sett till en senare del i interaktionsdesignsprocessen. 

 

6.2. Vidare forskning 
Råd inför vidare forskning är att försöka lokalisera och identifiera vilka faktorer som är bidragande 

till gapets omfattning, såsom hur kunden förhåller sig till designprocessen och vilken inverkan eller 

påverkan denne har i sättet att arbeta, för att få fram fler nyanser än vad som är synliga i denna 

studie. Därtill hade det varit önskvärt med ett större urval respondenter från fler jämförelsegrupper, 

för att ge ett mer generaliserande resultat och för en ökad validitet. Särskilt intressant skulle det vara 

att utöka undersökningen till att gälla respondenter med större spridning i ålder och utbildning, 

eftersom våra respondenter i mångt liknar varandra. Vidare finns det ett intresse i att ta fasta på det 
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som vi lyft upp som en brist i vår uppsats och i framtida forskning se till ett större sammanhang inom 

akademin, alltså att se hur gapet ter sig i andra discipliner än MDI och interaktionsdesign.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1 

Frågor till Usify 

Bakgrund 
Namn: 
Ålder: 
Utbildning:  
Har arbetat på arbetsplatsen i:  
Antal år i branschen: 
 
  
 
 
Arbetsmetoder 
 

1. Kan du beskriva er designprocess lite kort? 
 

2. Vilka olika roller finns det i er designprocess? 
 
Prototypens syfte 
 

3. Vad är det huvudsakliga syftet/syftena med en pappersprototyp, såsom ni 
använder den? (T ex design, användbarhet, testa enskilda funktioner) 

 
4. När i processen använder ni pappersprototyper? 

 
5. Använder ni pappersprototyper framför andra varianter av prototyper? 

 
6. Finns det något alternativ till pappersprototyper? 

 
7. Används pappersprototyperna internt, i så fall hur? 

 
8. Används pappersprototyperna externt, i så fall hur? 

 
 
Verktyg och skapande av prototypen 
 

9. Hur skapas pappersprototypen? 
 
10. Hur brukar processen att skapa en pappersprototyp se ut? 

 
11. Vem skapar själva pappersprototypen? 
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12. Finns det olika konventioner som följs vid tillverkandet av en prototyp? 
 

13. Med vilka verktyg skapar ni pappersprototyper? 
 

14. a. Använder ni olika verktyg i skapandet av pappersprototyper för olika artefakter? 
b. Varför just detta verktyg? 

 
15. Vad bör man ta hänsyn till vid skapandet av en pappersprototyp? 

(Tänker oss krav från beställare, budget, slutprodukt, internt/externt) 
 
Prototypens egenskaper 
 

16. Hur definierar du en bra pappersprototyp? 
 

17. a. Passar pappersprototyper till framtagandet av samtliga artefakter? 
b. Om nej: Till vilka och varför?  

 
18. a. Skiljer sig pappersprototypandet åt beroende på vilken plattform 

slutresultatet är tänkt att hamna i? 
b. På vilket sätt? 

 
19. Finns det några designkonventioner som följs i pappersprototypande? 

 
20. a. Går det att återanvända pappersprototyper? 

b. Om nej, varför? 
c. Om ja, vilka delar går att återanvända? 
d. Varför väljer man att återanvända prototyper? 
e. Kan det få konsekvenser i att återanvända prototyper? 

 
Beslutsfattande 
 

21. Vem bestämmer att en prototyp ska skapas? 
 

22. Vem bestämmer prototypens form/användningsområde?   
 
Utvärdering av prototyper 
 

23. a. Görs det någon form av utvärdering av pappersprototypen efter 
användandet? 
b. Om det görs, vad är det som dokumenteras? 
c. Om det dokumenteras, följer man upp det? 
d. Om det följs upp, vem gör det? 
e. Och om någon gör det, vad händer sen? 

 
 
Frågor specifika till Usify 
Om metoden UACS 
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26. Metoden ni använder er av och har utvecklat, finns det spår av andra metoder eller 
kända arbetssätt i den? 

27. Varför utveckla en ny metod? Kände ni att befintliga metoder (t ex SCRUM) 
saknade funktioner ni eftersökte? 

 
28. Arbetar ni alltid utifrån er egen modell, eller finns det situationer som den inte 

lämpar sig för? 
 

 
29. Grundligare förarbete ger kortare utvecklingstid, innebär det att ni gör behovsanalys 

själv eller tillsammans med användaren? Tänker på termen ”kompetent användare” 
och att kunden inte alltid vet vad som är bäst eller vad de behöver. 
 

30. I prototyparbetet, har ni olika mallar för olika designsituationer som ni 
återanvänder (såsom wireframes, storyboards) eller är varje projekt unikt i sin 
framställning? 

 
31. Vad innebär ”enkla skisser” i prototypframställningen, kan det vara 

handritade eller utgöras av datorframställda wireframes? 
 

32. Hur utvärderar ni de olika designspåren? Tillsammans med användaren eller internt i 
gruppen? 
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Bilaga 2 

Frågor till Ocean Observations 

 
Bakgrund 
Namn: 
Ålder:  
Utbildning: 
Har arbetat på arbetsplatsen i: 
Antal år i branschen: 
 
  
 
 
Arbetsmetoder 
 

3. Kan du beskriva er designprocess lite kort? 
 

4. Vilka olika roller finns det i er designprocess? 
 
Prototypens syfte 
 

9. Vad är det huvudsakliga syftet/syftena med en pappersprototyp, såsom ni 
använder den? (T ex design, användbarhet, testa enskilda funktioner) 

 
10. När i processen använder ni pappersprototyper? 

 
11. Använder ni pappersprototyper framför andra varianter av prototyper? 

 
12. Finns det något alternativ till pappersprototyper? 

 
13. Används pappersprototyperna internt, i så fall hur? 

 
14. Används pappersprototyperna externt, i så fall hur? 

 
 
Verktyg och skapande av prototypen 
 

16. Hur skapas pappersprototypen? 
 

17. Hur brukar processen att skapa en pappersprototyp se ut? 
 

18. Vem skapar själva pappersprototypen? 
 

19. Finns det olika konventioner som följs vid tillverkandet av en prototyp? 
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20. Med vilka verktyg skapar ni pappersprototyper? 
 

21. a. Använder ni olika verktyg i skapandet av pappersprototyper för olika artefakter? 
b. Varför just detta verktyg? 

 
22. Vad bör man ta hänsyn till vid skapandet av en pappersprototyp? 

 
 
Prototypens egenskaper 
 

21. Hur definierar du en bra pappersprototyp? 
 

22. a. Passar pappersprototyper till framtagandet av samtliga artefakter? 
b. Om nej: Till vilka och varför?  

 
23. a. Skiljer sig pappersprototypandet åt beroende på vilken plattform 

slutresultatet är tänkt att hamna i? 
b. På vilket sätt? 

 
24. Finns det några designkonventioner som följs i pappersprototypande? 

Nä, är inte så mycket för att jobba med konventioner. Man gör det situationen 
kräver. 

 
25. a. Går det att återanvända pappersprototyper? 

b. Om nej, varför? 
c. Om ja, vilka delar går att återanvända? 
d. Varför väljer man att återanvända prototyper? 
e. Kan det få konsekvenser i att återanvända prototyper? 

 
 
Beslutsfattande 
 

23. Vem bestämmer att en prototyp ska skapas? 
 

24. Vem bestämmer prototypens form/användningsområde?   
 
Utvärdering av prototyper 
 

24. a. Görs det någon form av utvärdering av pappersprototypen efter 
användandet? 
b. Om det görs, vad är det som dokumenteras? 
c. Om det dokumenteras, följer man upp det? 
d. Om det följs upp, vem gör det? 
e. Och om någon gör det, vad händer sen? 

 
 
Frågor specifika till Ocean observations 
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24. Har ni någon form av förankring i forskning när ni utvecklar prototyper i 
stort?  
 

25. Har ni någon form av förankring i forskning när ni utvecklar 
pappersprototyper?  
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Bilaga 3 

Transkribering företag med uttalad forskningssamverkan 
Intervjun ägde rum på Usifys kontor på Norrmalm i Stockholm, den 6 december, 2012, kl 
13.00. 
J: Jonatan Wentzel 
K: Karenina Gunnarson 
C: Cecilia Hermansson  
(Intervjuarnas tal är i fet stil för att särskilja) 
 
 
00.47 K: Vi vet ju vad du heter, men hur gammal är du? 
00.48 J : Jag är trettio.  
00.52 K: Vad har du för utbildning? 
00.53 J: Jag har läst en kandidatexamen i kognitionsvetenskap. På Linköpings 

universitet, och så har jag läst en master i design, på Linköpings universitet 
också.  

01.10 K: Hur länge har du varit här på Usify? 
01.13 J:  Lite drygt fyra år. Fyra år och tre månader. 
01.17 K: Ok. Har du jobbat någonstans innan du kom hit? Som 

interaktionsdesigner. 
01.23 J:  Nej, det här är första jobbet efter utbildningen.  
01.27 K: Ok. Kan du beskriva er designprocess lite kort? 
01.34 J: Eh... [tystnad, skratt] jaa...jag vet inte vad jag ska..hur jag ska...skulle beskriva 

vår designprocess. Vi jobbar med ett metodramverk som gör att vi har ett gäng 
metoder som vi egentligen syr ihop utefter kundens behov. Och det har att göra 
med att alla kunder är i olika lägen [tystnad] det vi i vissa fall får ett 
helhetsuppdrag där vi äger hela designprocessen och kan jobba precis så som vi 
vill. Men i andra fall är vi en resurs i ett projekt som drivs av vår kund, för vi är 
ett konsultbolag. Och då har ju inte vi lika mycket inflytande, då kan inte vi 
bestämma helt och hållet hur arbetet ska bedrivas. Var det svar på frågan? 

02.38 K: Ja, absolut. Eh...Då kommer vi in på...[tystnad] vilka roller kan det finnas i 
en designprocess? Då förstår jag att det blir olika beroende på hur 
projektet ser ut. Då tänker jag lite mer på vilka roller kan finnas på er 
sida? 

03.03 J: Eh...Ja, jag känner det, det blir verkligen två helt olika saker, som sagt. För om 
vi får göra precis som vi vill, sätta ihop ett designteam, och jobba enligt en 
optimal designprocess, ser det ut på ett sätt och om man i stället ser det på som 
när jag är ute hos kund, då är jag interaktionsdesigner. Eller, hm, vi...vi brukar 
använda termen interaktionsdesigner som någon slags helhetsbeskrivning, men 
det egentligen så det man gör, är ju väldigt många olika saker. Dels så handlar 
det om att analysera användarbehov, dels så handlar det om att förstå 
verksamhetens behov. Dels så handlar det om konceptdesign, att ta fram ett 
koncept, det handlar också om detaljerad interaktionsdesign, det kan handla om 
grafisk design, och där har vi separata resurser för att göra, grafiska designers. 
Kan ju också faktiskt gå in egentligen då på det som man traditionellt sett skulle 
ha copywriters till, skriva texter. Informationsdesign. Den typen av uppgifter 
också. Och ytterligare ett helt område är utvärderingar, det är liksom...definierar 
du det som en roll eller inte? 
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04.35 K: Jag förstår att det är dubbelt. Jag förstår att det är en svårdefinierad 
fråga. 

04:40 J:  Ja, precis och hur man talar om roller och sådär. Det är alltid...alla företag, alla 
   organisationer, alla våra kunder, alla konkurrenter talar om det på olika sett. Vi 
   jobbar med hela det här biblioteket av metoder och aktiviteter.  
05:00 K: Ja, det var lite det vi var ute efter. Att det finns ett större spann. Att det 

ena inte är isolerat från det andra.  
05:09 J: Nej..nej. Däremot kan det ju vara så att i ett projekt kanske vi bara har fått sälja 

in en grafisk design, och i princip bara jobbar med grafisk design. Och i ett 
annat projekt kanske vi bara gör en målgruppsanalys. I ett tredje projekt kanske 
vi äger hela designprocessen och jobbar enligt den, så att säga. Med divergens 
och konvergens och utforskar olika alternativ. 

05:42 K: Jag försöker hålla mig lite till manus, därför kan det som jag sa tidigare, 
kan bli lite hoppigt, därför kan jag inte ta upp tråden. Då går vi in på 
prototyper. Vad är det huvudsakliga syftet, eller syftena, med en 
pappersprototyp såsom ni använder den? 

06:03 J: Det är ju att...jag skulle säga att vi använder dem för ..av två huvudsakliga 
anledningar. Det ena handlar om att utforska alternativa designlösningar. Vi har 
ett designproblem som är av sin natur svåra att förstå sig på, man pratar ju om 
det här med ”wicked problems”, att vi har inget svar på exakt vad den bästa 
lösningen är. Så därför bör vi utforska, vi behöver testa. Vi behöver få ut våra 
tankar och våra idéer, och när man ser dem på papper så blir det tydligare. 
”Aha, det är nog det här som verkar bra”. Så dels så handlar det ju om att 
utforska idéerna, litegranna för sig själv. Dels så handlar det om att kunna 
stämma av idéerna med andra intressenter, där den viktigaste intressenten i vårt 
fall är, och också fokus är, slutanvändarna. Det vill säga att helt enkelt ha det 
som en grund att, beroende på i vilket läge man är i designprocessen, bara ha det 
som ett diskussionsunderlag eller för att göra regelrätta utvärderingar av 
pappersprototyper.  

07:34 K: Använder ni pappersprototyper framför andra varianter av prototyper? 
Den här frågan får väl ses som generell eftersom det är olika vad man 
utvecklar för någonting. 

07:45 J: Det är ju helt beroende på projekt. Men..om..vi tycker att man bör jobba med 
allt ifrån enkla skisser till lite mer avancerade pappersprototyper till 
datorprototyper. Och om kunden säger ”ja, okej, men vi har bara råd att jobba 
med en av dem” då är det ju skisser. Skisser arbetar vi ju med hur som helst, 
men då föreslår vi pappersprototyper, hellre än datorprototyper. Absolut. Eller! 
Fast jag kan inte säga så generellt heller, för det beror också helt på vad det är 
för projekt. Handlar det om ett projekt som...det beror helt på vad projektet är. 
Tyvärr blir svaret så. [skratt] 

08:40 K: Det blir ett jättebra svar. Frågorna är ganska öppna just för att vi inte vill 
verka för styrande. Finns det något alternativ, nu har du redan nämn det 
kanske, till pappersprototyper?  

08:55 J: Ja, absolut. Det är ju som sagt skisser, bara rena gränssnittsskisser, 
konceptskisser. Och prototyper på dator. Pratar vi om något annat än rena IT-
tjänster, så finns det ju också fysiska prototyper, alltså vi bygger...vi jobbade 
med en internetradio och då byggde vi så att säga en fysisk prototyp i trä och så, 
där man kunde vrida på knappar och grejer.  

09:39 K: Och de här pappersprototyperna då, så används de som..används de 
internt eller används de externt? Det har du kanske redan nämnt... 
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09:49 J: Ja, både och som sagt. Dels så handlar det om att utforska tankarna och då är det 
ju så att säga mer internt, där internt kan betyda internt hos oss på Usify, men 
kan också betyda internt i projektet, vilket ligger ute hos kunden då. Men också 
som sagt, mot helt andra, som kanske är det du menar med ”externt”.  

10:18 K: Ja. 
10:19 J:  I kommunikation med användaren. 
10:21 K: Ja precis, det är ju en tolkningsfråga, internt i projektet eller internt i 

arbetsgruppen. Hur skapar ni pappersprototypen? 
10:33 J:  Hur skapar vi pappersprototypen...Ja. Menar du själva processen eller menar du 
   verktyg?  
10:50 K: Först hade jag tänkt att fråga hur den skapas och sen hur processen kring 

skapandet ser ut, men du får gärna dra ihop dem, de går ju hand i hand.  
11:00 J: Ja, precis. För vi skapar dem ju med papper och penna. Oftast. Men ibland 

också..men återigen...minst lika ofta skapar vi dem på dator och skriver ut. 
Klipper  isär och klistrar ihop. 

11:23 K: Vem skapar själva pappersprototypen?  
11:30 J: Ja, det är ju den som är interaktionsdesigner. Och det är ju typ...alla vi som sitter 

här. 
11:38 K: Mm. Finns det några konventioner som ni följer i tillverkningen av en  
   pappersprototyp? 
11:48 J:  Mm...[tystnad] det beror på vad du menar med konventioner. 
12:07 K: Ja, vad kan man säga. Några givna ramar eller föreställningar om hur 

någonting ska göras, på ett särskilt sätt. 
12:11 J:  Menar du konventioner för hur vi skapar själva prototypen eller menar du   
   konventioner för hur interaktionen i prototypen ska fungera? 
12:22 C+K: Skapandet. 
12:24 J: Ja, precis. För det finns ju en massa användbarhetsriktlinjer, det gör det. Och 

såna saker.  
12:27 C+K: Precis. 
12:28 J:  Men det är inte det ni är ute efter? 
12:30 C: Nu är det skapandet. Senare kommer en fråga om utseendet. 
12:36 J: Ja, okej. Det är inte så att vi har en checklista att såhär gör vi när vi skapar en 

pappersprototyp, utan det är mer att vi har det här metodramverket i 
bakgrunden. Så att när vi jobbar och skapar en pappersprototyp, alla är 
liksom..vad ska man säga...hjärntvättade i det här tänket som vi har. 

13:13 K: Mm. Vi tänkte fråga lite om ert sätt att arbeta och om det här ramverket 
lite senare. Vi kommer till det. 

13:20 J:  Mm. 
13:22 K: Med vilka verktyg skapar ni pappersprototyper, bortsett från papper och 

penna? Jag tänker om ni använder något program... 
13:33 J: Ja. Det...det..vi har inte ett program som vi använder, vi använder Balsamiq, 

Axure, Viseo...[tystnad] Jag vet inte. Jag har säkert använt powerpoint någon 
gång. Så alltså, det...jag är säker på att det finns andra som har använt något 
annat också. 

13:57 K: Mm. 
13:59 J:  Men det är väl alltså de vanligaste. Balsamiq, Axure eller Viseo. 
14:01 K: Är det lite så, att man tar det man redan är bra på eller det som passar 

uppgiften bäst? 
14:07 J: Ja, det har ju lite att göra med vad man vill ha för resultat och lite hur avancerat 

det är, och vad man ska göra sen i projektet. Utifall att kunden ska vara mer 
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eller mindre involverad, är de mer involverade kan det vara så att de använder 
Axure, och har licenser till det, så yes, då kör vi på det. 

14:31 K: Mm. 
14.32 J: Och i andra fall kan det vara så att det här ska vara en superenkel, 

supergrundläggande...ja, då kör vi bara i Balsamiq, för det ska inte vara så 
många sidor och bara inte se hafsigt ut. 

14:43 K: Mm. Ja, det var lite det du sa... använder ni olika verktyg i skapandet av 
pappersprototyper för olika artefakter. Eller...är det någonting som styr? 
Inte bara...jag tänkte på hur du pratade om hur ..vad kunden har för 
[ohörbart] är det något som kan styra på vilket sätt, kan valet av artefakt 
styra vad ni prototypar för? Alltså, vilket sätt ni gör prototyperna? 

15:21 J: Hm. [tystnad] Njae, jag vet inte. Vad menar du med artefakt? Menar du...om det 
är en mobilapp eller om det är en webbsida eller en informationskiosk? 

15:42 K: Ja. Precis. 
15:45 J: Jag skulle inte säga att det påverkar valet av verktyg, alltså om vi pratar om 

datorprogram eller så. Det har ingenting med det att göra. Däremot så påverkar 
det ju hur vi lägger upp det, så att säga. Alltså, är det en app, så gör vi ju en liten 
papperslapp. Eventuellt på någonting som de kan hålla i handen. Medan om det 
är någon slags informationskiosk som ska stå i ett köpcentrum, ja, då kanske vi 
på något sätt försöker att efterlikna den miljön på något sätt när vi gör 
utvärderingar med användare. 

16:29 K: Vad behöver man ta hänsyn till i skapandet av en pappersprototyp? Vi 
tänker krav från beställare, den typen av [ohörbart] 

16:40 J: Ja...absolut. Det är sällan vi liksom bara ”hej, nu gör vi en pappersprototyp”, 
utan det har ju föregåtts av en massa annat arbete. Vi har alltid gjort någon form 
av målgruppsanalys, målgruppskartläggning, även om den kan vara väldigt liten 
i vissa fall, tyvärr. Men vi har ju alltid såna behovsanalyser, och som du säger, 
även verksamheten. Det vi gör, är ju att ta all input som finns i projektet och 
förhoppningsvis så består ju den av en någorlunda väldefinierad, eller 
åtminstone ett försök till definition, av verksamhetens kravbild och användarnas 
kravbild. Och det är någonting vi försöker sy ihop till någonting som vi tror är 
en bra lösning. Men  samtidigt, alltså, pappersprototyp...vi återkommer ju till 
den här frågan om designprocesser: om vi har fått jobba som vi vill, då har vi ju 
gjort en massa designarbete med en massa designalternativ och såna saker, och 
då har vi redan utforskat en massa saker. Då är det ju ett av de alternativen som 
byggs vidare [tystnad] på. Lite flytande där...vad exakt som det är som man har 
som ingångsvärde. 

18:08 K: Ja, det är ganska mycket som är flytande [skratt] och det är därför vi 
väljer att skriva om det också.  

18:17 J:  Precis. 
18:20 K: Hur skulle du beskriva en bra pappersprototyp? 
18:23 J: Bra pappersprototyp? Ja...en bra pappersprototyp är en som gör att... om vi nu 

fokuserar på det här med att utvärdera den med användare, då handlar ju det om 
att den fungerar som ett underlag i att förstå användarens situation. Och ofta när 
vi är på pappersprototypsnivå, så är vi ute efter den typen av saker som ”är det 
här rätt tjänst för dig?”, ”kommer det här lösa de övergripande behoven du 
har?” snarare än detaljerad interaktion, som sitter knappen på rätt ställe och så 
vidare. Så det är helt enkelt, en bra prototyp är någonting som ger oss svar på de 
frågorna som vi har. Det som vi behöver för att kunna utforska 
lösningsalternativen vidare.  
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19:40 K: Mm. Det här har vi också redan varit inne på, men passar 
pappersprototyper till framtagandet av samtliga artefakter? 

19:55 J:  [tystnad] Återigen, det beror ju på vad du menar med artefakt.  
19:59 K: Ja, det var lite som du sa om informationskiosken, till exempel. Skulle det 

vara något som inte går att pappersprototypa?  
20:05 J: Jo, det tycker jag absolut. Det...sen får man ju..det beror ju på hur man 

definierar en pappersprototyp. Men om vi säger att det är någonting som är på 
ett fysiskt medium där man får byta bild, så att säga, manuellt snarare än att det 
är någonting som är på en skärm, då tror jag att det alltid finns ett värde att göra 
det, i första hand. Om vi pratar IT-baserade tjänster. 

20:40 K: Mm. 
20:45 J: Sen kan det ju vara som sagt...det kan snarare vara skisser än en komplett 

prototyp, skulle jag säga. Och i vissa fall skulle man behöva blanda det med 
annat, till exempel fysiska modeller och såna saker. 

21:02 K: Mm. Precis. Skiljer sig pappersprototypandet åt beroende på vilken 
plattform som slutresultatet är tänkt att hamna i? 

21:12 J: Ja, det gör det ju. Men...alltså, på ett plan så gör det ju det. Som jag sa tidigare 
då, att är det en telefonapp som vi håller på med, så utformar vi papprena på ett 
sätt som motsvarar en app. Medan om det är webbplats, så motsvarar det mer en 
stor datorskärm. Så det har att göra med hur mycket information man kan visa 
och såna saker. 

21:40 K: Ja, det är flera frågor som går lite hand i hand här, för att täcka in allting 
och för att vi inte ska missa något. 

21:46 J:  Men i perspektivet vad får vi ut av det, så skiljer det sig inte. 
21:53 K: Så man kan säga att syftet är detsamma? 
21:55 J:  Ja. På det planet så är det samma sak, oavsett plattform. 
22:00 K: Vi kommer tillbaks lite till konventioner. Och nu handlar det mer om 

design. Finns det några designkonventioner som ni följer i 
pappersprototypandet? 

22:12 J: Ja, till viss grad så finns det ju det. Alltså, det finns ju massor med 
designkonventioner på olika nivåer. Alltfrån de här generella heuristiska 
riktlinjerna typ Nielsens tio, nio eller vad det nu är, elva, det ändras ju lite då 
och då, såna generella riktlinjer är såna som man alltid har i bakgrunden när 
man försöker sy ihop någonting. Om man pratar mer detaljerade 
riktinjer...systemspecifika...om man pratar om olika plattformar... IOS har sina 
guidelines, Android har sina guidelines, Windows har sina, och så vidare. De tar 
man ju till viss grad in, redan i pappersprototypandet, men de är ju betydligt 
viktigare i ett senare stadie. Men eftersom att vi vill fokusera på rätt typ av 
frågor i pappersprototypen när vi träffar användare så är det samtidigt viktigt att 
man inte gör, ja, gör man en Iphoneapp, och användaren förväntar sig en 
Iphoneapp, då är det ju schysst om man följer Apples guidelines någorlunda. 
Eftersom det är pappersskisser så handlar det ju inte om några detaljer så, men 
ja, man har alltid en knapp, en tillbakaknapp, längst upp i vänstra hörnet, därför 
att annars så kommer kommentarer som ”åh, varför finns det ingen knapp längst 
upp i vänstra hörnet?” och den informationen vill vi inte ha, därför att då stör vi 
annan, mer värdefull, information. 

24:03 K: Mm. Ja. Går det att återanvända pappersprototyper? Eller delar av dem... 
24:17 J: Hm...[tystnad] ja, alltså, på ett sätt så går ju det. I den bemärkelsen att vi jobbar 

ju oftast iterativt med prototyperna, så en prototyp som vi först utvärderar, den 
bygger vi ju vidare på sen och sen så utvärderar vi den förhoppningsvis igen. Så 



 42 

i den bemärkelsen så återanvänder vi dem ju. Mellan projekt så är det ju klart att 
om... i våras gjorde ett projekt på en webbplats för en kund och sen ska de ha en 
tilläggsfunktion i höst, som vi ska jobba med och då är det klart att i teorin så 
kanske vi kan använda några av de bilderna som vi jobbade med då, men i 
praktiken vet jag inte om det har hänt egentligen. För oftast så är det så att det är 
en helt ny grej liksom, då är de andra, då är de inte riktigt relevanta längre. 

25:20 K: Nej. Vem är det som bestämmer att en prototyp ska skapas? 
25:30 J: Ja, alltså, rent beslutsmässigt så är det ju [tystnad] jag har svårt att 

säga...projektledaren eller projektbeställaren. Men oftast är det ju i praktiken jag 
som bestämmer det, förutsatt att man har en god relation med kunden. 

26:01 K: Vem är det som bestämmer prototypens form eller användningsområde? 
26.09 J: Det är i de allra flesta fallen vi som gör eftersom vi är konsulter så jobbar vi 

alltsomoftast i organisationer som inte riktigt har koll på de här sakerna. Så det 
är vi som föreslår att det här ska göras och därför är det också vi som föreslår 
hur det ska göras. Så om de köper att ”yes, vi gör en pappersprototyp och testar 
den”, då får ju vi bestämma hur vi ska jobba och såna saker, sen så jobbar vi ju 
förstås tillsammans  med kunden för att...eller alltså, det är ju också olika i olika 
projekt,  men i ett projekt som vi i till exempel, då har jag jobbat väldigt tight 
med en kravställare som är på kundens organisation och då har ju jag skapat 
prototypen rent manuellt, men vi har ju diskuterat ”okej, hur ska den här 
funktionen funka, okej man ska ange mottagare först och sen får man skriva in 
ett meddelande och sen trycker man på okej”. Själva  funktionen och 
interaktionen har vi ju specificerat redan. 

27:22 K: Mm. Nu kommer vi in lite på utvärderingar, något som du varit inne lite på 
redan. Görs det någon form av utvärdering av pappersprototypen efter 
användandet? 

27:33 J:  Vad sa du nu? 
27:35 K: Görs det någon form av utvärdering av pappersprototypen efter 

användandet? 
27:39 J:  Du menar...hur bra fungerade den här pappersprototypen för ändamålet? 
27:48 K: Ja. Precis. Ja, det kan vara det som...ja. Ja. [skratt] jag började läsa en 

annan fråga. 
27:50 J: [skratt] Ja [tystnad] Nej, inte på något strukturerat sätt, så. Inte att utvärdera så 

att säga hur lyckad var den här prototypen och varför. 
28:19 K: Det är ingenting som man liksom dokumenterar eller följer upp? 
28:23 J:  Nej, inte separat för just en pappersprototyp, utan det är ju...det är en del av  
   projektuppföljningen, så att säga. Det finns inget separat steg, som alltid körs. 
28:42 K: Mm. Det är ju lite draget ur sin kontext här nu. Vi har lite frågor kring den 

här metoden som ni arbetar efter. Finns det spår av andra metoder eller 
arbetssätt i den? 

29:00 J: Ja, vi pratar ju om att vi har ett metodramverk som vi ibland beskriver som en 
verktygslåda med en massa metoder som är relaterade till 
användbarhetsområdet. Och där har vi en massa olika metoder som 
målgruppskartläggning, och det liksom spänner ju ifrån nivån djupintervjuer, 
enkätundersökningar, kontextuella observationer, kontextuella intervjuer, som 
är intervju och observation då, till att vi gestaltar...alltså, datafångst till hur vi 
gestaltar dem, till exempel personor, eller användsningsbeskrivningar i termen 
av scenarier, storyboards, till prototypande, lofi-, hifi-, papper, dator, ehm... 
[tystnad] till olika metoder, förstås, för utvärderingar, heuristiska utvärderingar, 
uppgiftsbaserade utvärderingar med användare, kognitiv genomgång. 
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Alltså...inom varje område, om man säger, förstå sig på målgruppen, designa 
och utvärdera. Om vi ser det som tre huvudområden, så har vi massor med 
metoder inom respektive, där det handlar om att hitta rätt då, för projektet. 

30:41 K: Mm. För min nästa fråga är varför man skulle välja att utveckla en ny 
metod, men nu förstår jag att det här är flera metoder och att man tar den 
som passar ändamålet eller syftet bäst för projektet. 

30:53 J:  Ja, ja. Och oftast är det ju en kombination av metoder. 
30:58 K: Ja, precis. Arbetar ni alltid utefter er egen metod eller ramverk, eller finns 

det  situationer som ni känner att den inte lämpar sig för? 
31:11 J: Ja, absolut, det finns ju om man säger, i det metodramverket så finns det ju ett 

gäng relativt väldefinierade och välkända metoder. Personas, till exempel. Men 
det är inte alltid det är lämpligt att använda den, ibland så kanske vi måste göra 
någonting, skapa någonting nytt och då...det är lite det som är poängen, att man 
måste liksom anpassa sig efter den situationen som är och därför kan inte vi 
komma och påstå att vi har en process som löser alla problem, utan vi tittar på 
det här och ”okej, yes, vi är vana att jobba såhär, men just i det här fallet så 
kanske vi får tumma lite på det här och istället testa det här”. Så det är 
ju...samtidigt som man jobbar med någon slags fot i något tryggt och stabilt, så 
står man med den andra foten i ett kreativt arbete som handlar om att testa nya 
saker och hitta bästa sättet att lösa det här nya problemet på. 

32:29 K: Precis. Eh..ja [tystnad] Om man pratar om grundligare arbete, alltså 
förarbete, i kortare utvecklingstid, innebär det då att ni gör 
behovsanalysen själva eller tillsammans med användaren? Då tänker jag 
på termen ”kompetent användare”, att kunden inte alltid vet vad som är 
bäst eller att de vet vad de faktiskt behöver. 

32:53 J:  Mm. Förlåt, jag förstod inte riktigt vad själva frågan var.  
32:56 K: Alltså, innebär det att ni alltid gör behovsanalysen själv eller tillsammans 

med användaren? 
33:09 J: Eh... [tystnad] det är olika. Det optimala är ju att vi får göra en behovsanalys 

och det  är det vi alltid försöker få kunden att förstå att man behöver göra, att 
man behöver involvera användarna på något sätt när man gör behovsanalysen 
och det som kan hända ibland, det är ju att den tiden finns inte, de resurserna 
finns inte, de pengarna finns inte. Och då får vi ju...men vi kanske får igenom 
att jobba med pappersprototyp och då blir ju behovs...en del av behovsfångsten 
blir ju när vi jobbar, när vi utvärderar pappersprototypen så att säga. Då är det 
en del i att förstå sig på användarnas behov. Men vi jobbar ju oerhört sällan med 
någon form av...vad heter det... fokusgrupper och det typen av jobb för att fråga 
vad de har för behov, utan då är det ju snarare, som sagt, intervjuer och 
observation och kontextuella intervjuer... eller för den delen i 
utvärderingssituationer. 

34:43 K: I själva prototyparbetet, har ni olika mallar i olika designsituationer som ni 
återanvänder, såsom wireframes eller storyboards, eller är varje projekt 
unikt i sin framställning? 

35:03 J: [tystnad] Nja...jag skulle nog säga att man börjar mer eller mindre från scratch. 
Eftersom det är pappersprototyper så är det ju såpass enkelt. Det är liksom visst, 
ett webbläsarfönstret kan vi ju återanvända, och visst, nästan alla webbplatser 
har en meny längst upp men innehållet i menyn skiljer sig i alla fall, liksom. Det 
finns egentligen inte så jättemycket att återanvända ”japp, vi tar det här pappret 
och så ritar vi dit något nytt på det”. Däremot så bygger vi hela tiden upp en 
erfarenhet så på så sätt så tar man ju till vara på det man har gjort tidigare. Men 
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rent konkret, nej. Då får man börja om från början. [tystnad] Och det är ju det 
som är styrkan, att det går så fort. 

36.04 K: Precis. Också en fråga som du kanske redan har berört. Vad innebär enkla 
skisser i prototypframställningen? Alltså, är de handritade eller är de 
datorframställda skisser? 

36:19 J: Det beror ju på. I ett första läge så är det alltid handritat. Sen beror det lite på 
hur  avancerad prototypen är. Är det en prototyp som liksom fem-sex-sju sidor, 
bilder, så skulle jag, personligen rita det för hand, medan är det mer än så där 
mågna sidor ser likadana ut [host] så skulle jag antingen kopiera upp någon 
slags bakgrund som går att återanvända till varje sida alternativt göra det på 
datorn.  

32:03 K: Mm. 
32:04 J: Men det är svårt att säga, det är mer...det är också...det handlar också om hur 

mycket tror vi att vi kommer jobba vidare med den här, och ändra den här? 
Kommer vi ändra den helt och hållet, eller kommer vi ändra lite smågrejer? För 
sånt är mycket lättare att göra på dator, om man kommer fram till att ja, vi visar 
namnet på den inloggade personen, men vi vill kunna ha...nej, jag vet inte. Det 
var ett dåligt exempel. För det kan man fixa lättare...det är sant. Men om det är 
småsaker som man vill ändra fram och tillbaks, och mixtra med, då är det 
mycket lättare att göra på dator än att man ska behöva rita om hela bilden. 

37:39 K: Ja. Ja, precis. Hur...hur utvärderar ni de olika designspåren? Alltså, gör ni 
det  tillsammans med användaren eller är det internt i gruppen? 

37:53 J: Det är ju som jag sa tidigare, att det finns en massa olika metoder för 
utvärdering och det är samma sak som det här med vilken prototyp bör man 
använda dator eller papper till, det är samma sak här. Vi har två stora grupper av 
utvärderingar, den ena är med experter, av experter, och den andra är...experter, 
fånigt namn egentligen...och den andra är med användare. Det bästa är att göra 
båda, för expertutvärderingarna som är en grupp av metoder, de fångar ju vissa 
typer av saker och allra helst gör man ju de först, för att fånga de självklara 
problemen, misstagen man gjort. Medan utvärderingen med användare är 
ovärderlig eftersom det är de som ska använda den, och de är inte insatta, de har 
ingen bakgrundsförståelse. Samtidigt vill man ju inte slösa deras tid på att säga 
självklarheter, som vi själva kunde se. Det är därför man helst gör både och, så 
att säga. Och det är därför vi helst gör expertutvärderingar innan utvärderingen 
med användare. 

39:15 C: Vilka är experterna? 
39:17 J: Ja, precis, det är en fånig term...experter. Det beror lite på...om jag skulle säga 

såhär..egentligen skulle jag säga...utvärderingar utan användare och 
utvärderingar med användare, för expertutvärdering är ju en metod som inte 
involverar användare direkt, och då pratar vi om en definierad metod, liksom. 
Expertutvärdering är där någon är expert dels på användbarhet, dels på den här 
typen av system som vi jobbar med, medan en annan utvärdering utan 
användare skulle kunna vara en uppgiftsbaserad genomgång som gör en enklare 
metod som är något strukturerad, men inte lika strukturerad som till exempel en 
heuristisk genomgång, som är ytterligare ett exempel. Så den uppgiftsbaserade, 
då är det troligen jag som är  experten, interaktionsdesignern, ja, det är det väl 
egentligen i en heuristisk genomgång också. Egentligen. Ja. 

40:37 C+K: Då har vi fått svar på våra frågor. Vi hann med alla! Vi får tacka så 
hemskt mycket! 

40:50 J:  Fantastiskt! 
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Bilaga 4 

Transkribering företag utan uttalad forskningssamverkan  
 
Intervjun ägde rum på Ocean Observations kontor i Vasastan i Stockholm, den 4 december, 
2012, kl 13.00.  
L: Lisa Tyboni 
K: Karenina Gunnarson 
C: Cecilia Hermansson 
(Intervjuarnas tal är i fet stil för att särskilja) 
 
 
01:02 K: Och eh, nu... vi ju vad du heter... 
01:05 L: Ja, Lisa Tyboni heter jag. 
01:09 K: Det börjar med lite...lite sådär... bakgrundsfrågor. 
01:11 L: Mm. 
01:12 K: Hur gammal är du? 
01:13 L: Jag är trettio. 
01:15 K: Vad har du för utbildning? 
01:17 L: Jag har pluggat interaktion och design i Umeå, på Umeå Universitet 
01:22 K: Okej. 
01:22 L: Det är en civilingenjörsutbildning med datavetenskaplig grund där man... lägg 

på liksom beteendevetenskapskurser, designkurser, kognitionsvetenskapskurser 
och sånt för att få människa-datorinteraktionsbiten, liksom. 

01:40 K: Okej. 
   Hur länge har du varit här på Ocean Observations? 
01:44 L: Jag har varit här i [tystnad] ja, vad blir det nu... två... ja, i över två och ett halvt 

år, två år och kanske åtta månader så. 
01:54 K:  Har du varit nån annanstans som interaktionsdesigner tidigare? 
01:58 L: Mm jag började på på Vodaphone i i Düsseldorf, där jobbade jag, ja, hur länge 

var jag där? Kanske ett halvår eller nåt sånt och sen jobbade jag på North 
Kingdom, en reklambyrå också typ ett halvår eller nåt sånt och sen började jag 
här. 

02:19 K: Då dyker vi in litegrann på...  
02:21 L: Mm. 
02:23 K: Jag tänkte börja lite med arbetsmetoder. 
02:26 L: Ja. 
02:26 K:  ...och utan att egentligen veta så mycket om hur ni jobbar så får vi liksom 

försöka att kasta oss in bara.  
02:33 K: En designprocess, kan du beskriva er designprocess lite kort? 
02:37 L: Ja, alltså vi har ju en speciell metod som vi jobbar efter och sen beror det väldigt 

mycket på kunder hur dom... alltså vad är det för typ av projekt och när man 
kommer in i projektet, alltså hur stora delar av den här designprocessen som vi... 
som vi kan använda. Ibland blir det kanske bara en förstudie eller ibland så blir 
det bara att man gör slutarbetet liksom, förstudien kanske redan är gjord eller 
användartester är redan gjorda och såna saker.  

03:05 L: Ja, vi börjar väl väldigt ofta... väldigt vanligt är att vi börjar med nån typ av 
workshop med kunden och tar reda på ja, vad som fi... vilka tankar som finns 
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idag och om de har tänkt på nån lösning eller nåt som de ser skulle de skulle 
vilja göra. 

03:23 L:  Ja, och utifrån det så tar man det vidare med sig och tar gör ut olika... vi gör ofta 
flera olika spår som man sen går tillbaka till kunden med och så väljer man ett 
spår eller några stycken spår av de som man har skissat ut och så går man vidare 
på dem och gör mer detaljerade skisser det kallar vi typ för refine design skisser 
och så. 

03:48 : L: Och sen beror det också på huruvida kunden då i fråga har köpt upp även 
användartester och sånt, annars så om dom inte har gjort det så brukar vi köra 
ganska mycket internt, att vi går och kollar ”vad tycker du om det här”, ”var 
skulle du...” ”hur skulle du...” eller man frågar på lunchen eller såna saker alltså 
att man kör lite mer... Vad ska man säga... inofficiella användartester att man 
bara kollar av med andra människor för att, ja, få second opinion på det man 
gör. 

04:16 K: Vilka olika roller alltså finns det i den här designprocessen som du beskrev, 
vilka roller finns det hos er? 

04:25 L:  Hos oss eh... väldigt många olika, och jag själv får väl också ha olika roller och 
man har väl olika roller också som alltså... Jag tror att andra 
interaktionsdesigners här skulle kanske ta andra roller, det blir ju lite beroende 
på projekt. Vi är väldigt, väldigt projektstyrda liksom, det beror väl helt på 
projektet i fråga men med... eller kunden då, men ja, det finns ju allt ifrån 
[ohörbart] Jag är ju interaktionsdesigner, även i det täcker ju in så otroligt 
mycket och även så här grafiker det kan också täcka in alltså, otroligt mycket 
olika aspekter i beroende hur tidigt i processen de är med så att säga.  

05:06 L: Men ja, det kan vara alltifrån att man håller i workshops till att man gör alltså 
användartester, och verkligen sitter ner med användare och frågar och 
diskuterar. [tystnad] Sen är du väldigt, det är ju mycket som 
interaktionsdesigner, har jag väldigt mycket kontakt med kund, så det är ju 
väldigt mycket diskuss...kundkontakt, och den...den relationen, svara på frågor 
och vara, sen när det börjar implementeras liksom, att vara med som bollplank 
men... eller typ, diskuterar med de som implementerar det, och kollar över hela 
tiden så att det blir som man har tänkt sig. 

05:41 K: Mm. 
05:41 L:  Ja, så det är väldigt många olika, jag har svårt att säga, vi har ingen direkta sådär 

titlar på det och ja... 
05:47 K:  Nej. 
05:49 K: Jag tänker på just prototyper.  
05:53 L: Mm. 
05:53 K:  Och alltså, vad är alltså... det huvudsakliga syftet, eller syftena, med en 

pappersprototyp så som ni använder den? 
06:01 L: Mm [tystnad] jag skulle nog säga det är ett snabbt och enkelt sätt att kunna 

presentera sina tankar och idéer för både kund och användare, slutanvändare, då 
ehm, samtidigt som det är också det det är väldigt tydligt att det gör det möjligt 
för både användare och kund att våga ha åsikter om design eller upplägg när 
man gör det. På mina erfarenheter är ju att när jag gör det på datorn, då är det 
mer klart och det då kommer det mycket mindre åsikter fram. När man har 
papper är det mycket lättare att att få in åsikter ifrån både kund och användare 
då, så att säga. 

06:48 K: När i processen använder ni pappersprototyper? 
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06:52 L: Mm, jag gillar ju pappersprototyper, så att jag kan nog använda dem ganska 
mycket. [tystnad] Jo, men det är i början i konceptfasen, och när man tar fram 
olika förslag och idéer, för när man sen har... för vi skissar ju, då skissar vi ofta 
för hand. Den första delen liksom, att vi har massa olika idéer, kan sitta 
tillsammans och spåna men sen när vi går in i det som kallas refine design, då 
gör vi det oftast i... på datorn och digitaliserar allting, så då blir det ju mindre 
pappersprototyper och mer... för då har man också på nåt vis kommit överens, 
då tillsammans med kunden och grafiker och så att nu ska det bli... nu är 
det...det här upplägget vi har bestämt, för då har man förstått det, man har jobbat 
med pappersprototyper så att det är lättare att liksom greppa att ”ja, ser ut sådär 
och så trycker jag där, och då får jag de på skärmen” så det är nog mest det i 
början, ska jag säga. 

07:46 K: Så kan man säga att pappersprototyperna används både... alltså, för de 
används externt alltså mot kund? 

07:52 L: Ja. 
07:52 K: Som du beskriver används de... och internt, har du också beskrivit att du 

kan gå och fråga folk, liksom på lunchen och så.  
08:01 K: Men finns det något alternativ till pappersprototyper, alltså? 
08:05 L: Alltså ja, vi gör ju klickbara prototyper också. Det gör vi ju också ibland, och 

det är ju lite beroende på vilket, typ, om jag tänker såhär: ska jag en... en... ett 
användartest, då så är det ju lite beroende på vilken, vad är det för typ av 
gränssnitt jag ska testa, om jag... och hur mycket tid jag har, har jag tid, kanske 
jag sätter mig och gör en mer avancerad, digital version. Även om det finns 
grafiskt material att tillgå, alltså, om vi har kommit så långt, om grafikerna varit 
med tidigt, så kan det ju ofta finnas såhär... skisser på hur det ska se ut, och då 
kan man lyfta in det i prototypen också ehm, jo... men vad var frågan?  

08:43 K: Om du... om det finns något alternativ till pappersprototyper. 
08:47 L: Ja, det är väl just det, att göra det digitalt i sånt fall. 
08:49 K: Ja. 
08:52 K: Använder du... får jag säga... du, använder du pappersprototyper framför 

andra varianter av prototyper?  
08:58 L: Ja, det gör jag ju absolut! Det är för att det är mycket enklare, och också som 

sagt, att det är lättare att få feedback på pappersprototyper. Det är lättare att 
våga vara med och ha åsikter om designen. Det var jättetydligt när jag gjorde 
mitt ex-jobb till exempel, och vi... ja, jag var på en människorättsorganisation, 
då hade jag först visat på datorn och dom bara ”jaha”. De är otroligt ovana 
också, att jobba digitalt eller med digitala saker, och visste inte riktigt... vet inte 
hur man bygger upp en hemsida och såna saker, så att för dem när de såg det på 
datorn, då var det klart, men sen när jag skrev ut det eller skissade av det exakt 
likadant, som det var, så var det mycket, mycket lättare för dem att peka på ett 
papper o bara ”men den där kanske ska ligga där”. Och lättare, att jag tror att det 
känns på något vis mer vänligt.  

09:48 K: Det blir lite upprepningar i och med...  
09:49 L: Ja, men det är inga ingen fara jag förstår.  
09:49 K:  Men det går jättebra att referera till [ohörbart] 
09:54 L: Mm. 
09:56 K: Ja, det kanske du redan har sagt men hur skapas pappersprototypen? Du 

nämnde lite olika...  
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10:02 L: Ja, det kan vara både för hand och på... att jag ritar i datorn väldigt mycket så 
liksom, men jag gillar att rita för hand och vi gör ju det ganska mycket här, så 
det, ja...  

10:13 L: Och det är ju också så man ser att när det är lite mer, när det inte är lika alltid, 
jätteraka linjer och ja, allt är perfekt så är det också lättare har jag märkt... att 
det är lättare att påverka att... att andra vågar ha synpunkter på designen. 

10:32 K: Ja, och sen har vi en fråga vem som skapar själva pappersprototypen, men 
den kanske du också redan har svarat på.  

10:38 L: Ja, ja, det blir ju interaktionsdesigners alltså, det är vi som gör, eller jag tror 
aldrig jag har sett en grafiker som... jo, i och för sig, de brukar skriva ut saker 
och sätta upp på väggen och så, men det...  

10:49 K: Finns det några konventioner som ni följer vid tillverkningen utav en 
pappersprototyp? 

10:54 L: Nej, det är det inte. Det är bara mer, alltså utifrån vad är det för typ av gränssnitt 
och vilken kunden är så blir det men...  

11:03 K: Och vilka verktyg, det har du också redan sagt...  
11:09 L:  Ja, eller vill du veta vilka program jag jobbar i, så? 
11:11 K: Ja, men absolut, det skulle ju vara jättebra. 
11:12 L: Det är ju lite verktyg jag jobbar ganska mycket i, ett program som heter 

Omnigraffle om ni vet vad det är det är. Ja, ett typ skissprogram, väldigt enkelt. 
Och sen Illustrator och så, det är hela Adobeprogrammet såklart.  

11:29 K: Varför väljer du just det, det finns ju... väljer du det verktyget framför 
något annat verktyg? 

11: 35 L: Ja jag väljer Omnigraffle framför alla verktyg, för att jag kan det väldigt bra.  
Jag har jobbat med det väldigt länge så, men däremot så väljer jag till exempel 
Illustrator om jag ska... för att det är bara jag som sitter och jobbar i 
Omnigraffle, så det är lite svårt när jag ska, om jag ska dela dokument och 
jobba...  samarbeta med andra så är det problem, för då kan inte de ta över de 
filerna då, så då jobbar jag... nu till exempel, så sitter jag i ett projekt... så jobbar 
jag i Illustrator istället, för att kunna ja, vänja mig lite vid det. Kan ju det, men 
jag vet ju att jag är så otroligt mycket snabbare i Omnigraffle, så det är lite svårt 
att eh... men det... beroende på om jag ska jobba med någon annan, så att jag vet 
om nån annan ska ta över det så.  

12:14 C:  Vad brukar de andra jobba med? 
12:15 L: Illustrator, skulle jag säga Illustrator och InDesign vanligast. 
12:20 L: Fireworks också, nåt som jobbar i det vilja göra prototyper i det, för det är bra 

för att göra prototyper alltså, om man ska göra digitala.  
12:29 K: Vad bör man ta hänsyn till vid skapande av en pappersprototyp? 
12:35 L: Ja [tystnad] alltså, man måste ju kunna skissa hyfsat bra, alltså. Det är ju 

[ohörbart] man kan inte bli för kluddigt, det måste bli ganska alltså, tydligt och 
korrekt och jag använder ganska mycket färgpennor då för att förstärka vissa 
saker och så. Sen kan jag också, jag kan göra så att jag eh, det gör jag också 
ganska ofta, att jag skriver ut en mall om det till exempel är... jag jobbar ganska 
mycket för mobilen, att jag skriver ut en mall för storleken på mobilen så att 
man får ungefär storleken rätt, så att jag har flera stycken samma och så skissar 
jag på dem. Så att ja, lättare att få en uppfattning om storlek och såna saker, då.  

13:18 L: Så det tror jag är ganska viktigt. Annat man måste ta hänsyn till, ja alltså, det 
som är jobbigt med pappersprototyper är ju det är med att man inte kan ändra 
och uppdatera saker lika fort som man kan i datorn, så det kräver ju att man... 



 49 

det kan aldrig bli jättefärdiga pappersprototyper liksom, för då tar det för lång 
tid.  

13:39 K:  Hur skulle du definiera en bra pappersprototyp?  
13:44 L: Jag skulle definiera handskissad [tystnad] Alltså, det jag tycker... det är ganska 

viktigt att man får in den här, vi brukar prata ganska mycket om viktning i 
design. Att man viktar saker rätt, typ att saker, funktioner, som är viktiga får 
synas, att dom har högre prioritet och såna saker. 

14:10 L:  Annat som är viktigt, ja, alltså, det är ju viktigt att man har det så pass... att man 
har så pass många alternativ, att man kan upptäcka vart det eventuellt kanske 
går snett eller var användaren inte riktigt förstår eller så, att man har tydlig bild 
av av gränssnittet. Alltså, man kan få en tydlig bild då har man ju [ohörbart] 
kanske att klicka på flera ställen än bara på en knapp, eller bara göra en sak utan 
att man testar, testar hela gränssnittet mer för att få en uppfattning om det funkar 
eller inte. Ja, det är väl viktigt, sen ja, överse alltså, jag... mitt arbete 
personligen, det är väl inte så mycket ut mot då kund eller användare, men det 
är ju väldigt viktigt för mig att jag har en översikt över gränssnittet och det jag... 
jag vet inte riktigt hur jag mappar just mot pappersprototyper, jo, men jag tror 
att det är lättare när man väl har en översikt över... över typ hur man har tänkt 
med  pappersprototypen. Så om man har om man har sådan här bild i huvudet 
eller skissat ut så här översikt, sen informationsarkitektur eller nånting sånt 
likvärdigt, så är det lättare att skissa ut skärmar utifrån det.  

15:19 K: Passar pappersprototyper till framtagandet av samtliga artefakter? Alltså, 
alla artefakter. Om inte, vilken eller vilka artefakter passar det bättre eller 
sämre för?  

15:31 L: Jag tror att det passar bäst för touchgränssnitt, för att det här är ju bara mina 
personliga åsikter, men att... när du ska ta på ett gränssnitt, alltså du ska fysiskt 
röra vid det, så är det lättare att förstå det om du faktiskt kan fysiskt röra på det 
så att säga. Så att du inte sitter och testar att klicka med musen, för då får du en, 
du får en liksom... ehm, vad ska man säga, det blir ju en begränsning i att du rör 
inte vid det fysiskt, fast du kommer att röra vid det sen i verkligheten fysiskt, så 
den mappningen tror jag är viktig. Alla former av... all touchgränssnitt tänker 
jag, då är pappersprototyper jättebra.  

16:19 K: Ja, skiljer sig pappersprototypandet åt, alltså, beroende på vilken 
plattform som slutresultatet är tänkt att hamna i?  

16:29 L: Nej, alltså... ja, det tror det snarare skiljer sig med jag tror att det är många andra 
saker som påverkar. Jag tror det handlar om tid i projektet, eh, vem som... vilka 
som är interaktionsdesigners i projektet, vad man prioriterar och hur mycket 
man måste... alltså, det är ju det som pappersprototyper är ju så starka, när man 
ska visa dem för nån, när man ska diskutera det med nån. Men om man till 
exempel sitter och gör så för kund mot kund och så, så är det väldigt starkt om 
man däremot jobbar mer med det själv, liksom. Då tror jag inte att det är lika 
viktigt, ehm, men jaa... 

17:16 K: Finns det några designkonventioner som man följer i 
pappersprototypandet? 
17:21 L: Nej, vi är ju inte så mycket för att jobba med konventioner. Alltså, det är ju mer 

ehm... nej, det är mer att vi jobbar med, jag tror att det säkert kan vara så på 
andra byråer, att man jobbar mer på olika sätt, men... men nej, jag tror inte jag... 
Generellt så tror jag bara att man gör det som situationen kräver i princip, så det 
är det nästan litegrann som man utgår från.  

17:45 K:  Går det att använda pappersprototyper? Återanvända! 
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17:54 L: Helst inte, för de ska ju helst vara kladdade på och så, att man fått massa 
feedback i olika avseenden så att dom istället får ligga mall för hur man sen 
designar om det, eller fortsätter med designen i datorn, digitaliserar det. Men... 
eh... men själva mallen kan man absolut återanvända, om det är så att man att 
man ska göra nya tester och så, men då får man alltså... då får man då skriva ut 
nya, så att säga. Eller göra ut nya. 

18:24 K: Vem bestämmer att en att en prototyp ska skapas? 
18:29 L: Oj, det är ju också väldigt olika. Ja, som interaktionsdesigner så har jag väl 

ganska mycket sista ordet och så, eller typ ska jag hålla ett användartest så är 
det ju upp till mig eller dem, vi jobbar ju ofta med andra interaktionsdesigners 
också, upp till oss att bestämma vilken typ av test vi vill hålla. Och det beror ju 
på vad kunden har sagt, om kanske kunden föredrar något specifikt sätt, så utgår 
man från det, annars så är det ju upp till mig som som faktiskt ska hålla testerna, 
som som bestämmer vad som känns relevant.  

19:06 K:  Vem bestämmer prototypens form eller användningsområde? 
19:13 L: Ja, det är jag. Jag bestämmer allt 
19:20 K: Praktiskt! 
19:21 L: Ja, det är praktiskt!  
19:23 K:  Görs det nån form av utvärdering av pappersprototypen efter 

användandet? 
19:27 L: Nej, inte av själva prototypen, men för den ligger ju... det är ju mer ett verktyg 

och ligger ju lite underlag för att det görs en utvärdering av gränssnittet, så av 
pappersprototypen per se, det är mer att vi kan diskutera det internt ”ah, ja, det 
där var ju en jättefin prototyp” eller hur... hur var ju en jättebra skiss liksom, den 
är ja, då kan vi ju... den kan vi ju göra igen, eller där vi jättemycket synpunkter 
på, så det var ju bra och så.  

19:59 K: Har ni någon form...förankring såhär i forskning, när ni utvecklar 
prototyper i stort? 

20:05 L: Nej, inte prototyper. I andra fall kan vi ha förankring i forskning när vi håller 
föredrag eller om vi ska göra artiklar eller sådana saker, men inte just i skarpt 
arbete, eller vad man ska säga.  

20:21 L: Det var nog mer när jag pluggade jag hade det i sånt fall. 
20:26 K:  Och det är oavsett om det är prototyper eller pappersprototyper, det spelar 

ingen roll? 
20:31 L: Nej, nej, vi tar ju fram väldigt lite andra typer av prototyper, vi har ju inte så 

jättemycket... vad heter det, industridesign. Vi har gjort det tidigare här, men nu 
gör vi inte det. Nu jobbar vi tillsammans med den byrån som... som... eller de 
som satt här istället utifall att vi gör det, då det händer lite då och då.  

20:58 K:  Det var det var alla frågor. 
21:01 C:  Tror vi har fått svar på allt också!  
21:03 K:  Ja, ja. 
 
[mellansnack] 
 
21:20 L: Jo men just den här förankringen med alltså, forskning och så, det är ju något 

som jag verkligen har upplevt att det är väldigt väldigt sällsynt inom... inom 
alltså, när man jobbar. Ehm... vi var ju alltså... betydligt mer när man pluggade  

 
[talar om metoder] 
[använder inte i dagligt arbete] 
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[Nu visar Lisa olika pappersprototyper hon har tagit fram. Nedan är ett urval ur samtalet 
som följde] 
 
24:00 L: Jag ska se om jag kan hitta något här, jag har bara försökt samla ihop alla här... 

har vi inte så mycket kvar, jag har jag har mer på datorn för på SJ gjorde vi lite 
pappersprototyper, sen gjorde jag också en fysisk prototyp. 

24:14 C: Vad gjorde ni till SJ? 
24:16 L: Deras app har jag gjort. 
24:17 C: Aah. 
 
[Berättar lite om användartestningen till Posten, en app] 
 
29:36 L: Som sagt, pappersprototypen blir ju ett verktyg för att förstå användaren. För 

mig är det väldigt mycket att jag då pratar runt hur de, vad de gör liksom, i sitt 
liv. Alltså, att jag kan se problem som de har, och så därifrån utifrån det, förstå 
vad som skulle kunna lösa deras problem, då. 

29:58 K: Är det samma sak då under användartesterna, att ni analyserar dem 
liksom, tänker högt medans de gör så kan de förklara ”nu så går jag hit”?  

30:08 L: Däremot så när jag pluggade, så använde vi väldigt många olika tekniker då för 
att göra användartester liksom. Man kan ju tracka ögon och allt, liksom ehm, det 
jag använder mest praktiskt idag, det är ju typ intervjufrågor som såhär eller att 
man... att de får tänka högt att ja, men... eller de får ett uppdrag, liksom, alltså 
eller typ typexempel på ett use case, att ”nu ska du hitta en brevlåda, hur gör du 
då?” eller just det, de fick faktiskt ett brev, och så skulle de posta brevet och så 
kunde vi såhär se vart... ”ah nu vart det ett problem för nu hade vi inget 
frimärke, hur ska vi hitta frimärken?” och så ”då brukar jag hänga det på 
dörren” eller typ ”lägga det framme i vindrutan på bilen” men där blir det ju 
liggande, eller typ i handväskan, och det blir ju ett problem där, innan man ens 
kommer till att man ens ska söka efter en brevlåda. Så det brukar vara... det 
brukar vara mycket det, att man använder det som diskussionsunderlag. 

 
[diskussion]  
 
31:55 L: Det är som sagt, det det är aldrig jättespecat när vi använder pappersprototyper 

liksom. Även när vi skissar, utan det är ju mer utifrån vad situationen kräver 
som man få..försöker förklara sig själv på bästa sätt, både mot kund och mot 
användaren 


