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Förord

Först och främst vill vi tacka Spotify AB. Alla vänliga människor som flexibelt ställt upp när vi haft 

frågor och hjälpt oss med utrustning och tillgång till de system vi haft behov av för att kunna 
genomföra vårt arbete. Vi vill speciellt tacka våra respondenter för deras tålamod och tid. Det har 
verkligen varit givande att arbeta med er.

Ett stort tack ska även Pontus Persson, vår handledare på plats, ha. Tack för möjligheten och och de 

erfarenheter vi tar med oss från arbetet med dig.

Vi vill även tacka Fredrik Winberg för utmärkt handledning.

Stockholm 2013-05-27

Sarah Jane Weman & Linus Klingzell
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Abstract
Spotify is a music service that offers on-demand streaming and is available in several 

countries worldwide. As the company and the interest for it grows, more and more parties are 

involved and those involved, including the record labels want to control and get an overview 

of their products. They want to be able to see, for example, when a product is available on 

Spotify and in which countries.

Spotify is in May 2013  in process of developing a to be used by administrators on Spotify in 

order to meet the record labels with the information requested. The new software intends being 

used by administrators but also by the record labels so that they will be able to overview their 

products availability.

We were asked by one of the developers to conduct user interviews and tests to result in a 

design proposal on how the display  page of information about a product could be visualized 

more clearly so that it suits both record labels and employees at Spotify.

The results of our contextual interviews were translated into a prototype with two display 

pages. One of them in list format to satisfy administrators and their work and a the other one in 

shape of a map primarily intended to accommodate the record labels.

We made use of contextual design and its working models and interviewing techniques and 

worked iteratively with several prototype testing.

Keywords:

Contextual Design, Spotify, Interaction Design, Re-design, Graphic Visualization.
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Sammanfattning
Spotify är en musiktjänst som erbjuder on-demand-streaming och finns tillgänglig i ett antal 

länder världen över. I takt med att företaget och intresset växer blir fler och fler parter 

inblandade och dessa parter däribland skivbolagen vill kunna kontrollera och få en överblick 

över sina produkter. De vill exempelvis kunna se när en produkt finns tillgänglig på Spotify 

och i vilka länder.

Spotify håller i maj 2013 på att utveckla en programvara som används av administratörer på 

Spotify för att tillgodose skivbolagen med den information de efterfrågat. Den nya 

programvaran är tänkt fungera som ett program som både kommer att användas av 

administratörer men även av skivbolag så att de själva kan gå in och se hur deras produkter är 

tillgängliga.

Vi fick i uppdrag av en av utvecklarna att genomföra användarintervjuer och tester för att 

komma fram till ett designförslag på hur visningssidan av information om en sökt produkt 

skulle kunna visualiseras på ett tydligare sätt så att det passar såväl skivbolag som anställda 

på Spotify.

Resultatet av våra kontextuella intervjuer blev en prototyp med två visningssidor. En i listformat 

för att tillfredsställa administratörerna och deras sätt att arbeta och en i kartformat som en 

grafisk

leksak främst tänkt att passa skivbolagen.

Vi har använt oss av kontextuell design och dess arbetsmodeller och intervjuteknik samt 

arbetat iterativt med flertalet prototyptester.

Nyckelord:

Kontextuell design, Spotify, interaktionsdesign, re-design, grafisk visualisering.
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1. Bakgrund
Att utveckla program eller system som ska fungera så effektivt som möjligt och vara så 

användbart som möjligt är en utmaning. Man skulle kunna tänka sig att man som expert på 

programmet och vad det ska utföra bör ha den information som krävs för att skapa den perfekta 

versionen av programmet, men sanningen är att en experts kunnande och användande endast 

talar för en enskild individ. Dessutom i egenskap av expert, är det svårt att föreställa sig hur en 

förstagångsanvändare kommer att orientera sig och vilka problem denne kommer att stöta på. 

Det är därför viktigt att utgå från potentiella och befintliga användare i ett bredare spektrum. 

Vad har deras erfarenheter och vanor för betydelse? Är det avgörande för i vilken kontext 

användaren befinner sig och vilka uppgifter denne utför med hjälp av systemet?

Projektet som vi fick i uppdrag att genomföra är externt och av skarp karaktär. Ett samarbete 

med Spotify AB pågick under avtalad tid den 16 april 2013 - 27 maj 2013. Under denna period 

skulle vi utföra en undersökning av användningen av ett internt program som skulle resultera i 

utvecklingen av ett designförslag på ett förbättrat gränssnitt. Gränssnittets främsta uppgift är att 

visualisera så kallade Sale Periods, närmare bestämt under vilket tidspann en låt eller ett album 

finns tillgängligt för Spotify-prenumeranter. Dessa tidsperioder hanteras i ett program som 

fortfarande är under utveckling. 

Huvudsyftet med programmet är att kontrollera och redigera tidsperioder och rättigheter för 

musik på Spotify. Informationen om musiken skickas in till Spotify i form av metadata. Denna 

metadata läggs in i programmet och musiken lanseras i berörda länder efter de rättigheter och 

tidsangivelser som skickats in. Tanken är att skivbolagen ska ha egen tillgång till programmet 

och kunna hantera ändringar och få en översikt över sina produkter utan att behöva kontakta 

Spotify, vilket inte är möjligt i maj 2013. Det finns en föregångare till programmet som 

fortfarande används under övergången till det nya programmet. Föregångaren kommer i 

löpande text omnämnas som just föregångaren och det nya programmet som är under 

utveckling kommer att omnämnas som det nya programmet, vilket är den version som vi tar 

fram ett designförslag till för visningsvyn. 
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1.1 Syfte

Syftet med uppdraget är att ta fram ett designförslag för visualisering av tidsperioder då ett 

album finns tillgängligt på Spotify och i vilka länder det finns tillgängligt. Programmet är tänkt 

att användas av såväl administratörer på Spotify som skivbolag, men i dagsläget används det 

endast av en testgrupp om ca. 10 personer anställda av Spotify vilket begränsar oss till att lära 

oss hur det fungerar enbart av anställda på företaget. I dagsläget visas tidsperioderna i listor i 

form av databasdumpar och uppdraget och målet är att göra sidan mer visuell och enkel att 

överskåda och läsa. Listorna blir längre i takt med att Spotify växer och kommer därför bli 

svårare att få en överblick av ju fler länder som tillkommer. Det är även tänkt att externa 

användare (skivbolag) ska ha nytta av vyn och inte behöva kontakta Spotify med förfrågningar 

om sina produkter.

1.2 Frågeställning

Hur kan vi på ett enkelt och grafiskt tilltalande sätt visualisera tidsperioder i programvaran för 

administratör och skivbolag utan att eliminera viktig information? Kan vi hitta en kompromiss 

vad gäller begrepp och funktioner utan att någon av de två användartyperna (administratörer 

och skivbolag) upplever förvirring?

1.3 Avgränsning

Vi kommer inte att leverera en färdig produkt. Vi kommer inte att utföra någon programmering 

såvida designförslaget inte blir godkänt och vi ombeds utföra detta av Spotify. I så fall kommer 

detta att ske efter avslutat examensarbete och under andra premisser. Vi kommer i dagsläget inte 

att redovisa projektet på Spotify mer än för vår handledare på plats.

1.4 Disposition

Vi har valt att i rapporten beskriva arbetet i den ordning som det utförts. Detta för att få en 

naturlig känsla för olika beslut som tagits under designprocessen då vi arbetat iterativt och gjort 

ändringar direkt allteftersom att tester utförts. Därför finns det inte en specifik resultatdel utan 

resultaten presenteras genom hela rapporten och förklaring till hur vi kommit fram till dem.
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Men rent översiktligt så beskriver kapitel 1 uppdraget och bakgrund. Kapitel 2 förklarar 

kontextuell design. Kapitel 3 redovisar de användarintervjuer vi genomfört och en 

sammanfattning av vad som framkommit ur dem. Kapitel 4 beskriver arbetsmodeller som 

används vid konceptuell design och illustreras av tre modeller som vi tagit fram baserade på 

intervjumaterialet. Kapitel 5 beskriver prototyputvecklingen och kapitel 6 behandlar en 

slutdiskussion.

1.5 Spotify

Musiktjänsten Spotify erbjuder tillgång till on-demand-streaming av miljontals låtar. On-

demand- streaming innebär att låten spelas i realtid och inte går att ladda ned och spara på den 

egna hårddisken. Spotify grundades av Daniel Ek och Martin Lorentzon 2006 och lanserades i 

oktober 2008.1 Spotify finns i tre olika format; Free, Unlimited och Premium. Free krävde vid 

lanseringen inbjudan för tillgång till tjänsten, men är numera tillgängligt för alla. Free är som 

namnet antyder gratis och finansieras genom reklamintäkter. Free har vissa begränsningar som 

exempelvis att man inte kan lyssna på en låt fler än fem gånger.

Unlimited är en lightversion av Premium. Med ett Unlimitedkonto betalar man 49 SEK per 

månad i maj 2013 och får obegränsad tillgång till all musik på Spotify och fungerar på laptop 

och stationär dator. Premium kostar 99 SEK per månad i maj 2013 och ger obegränsad tillgång 

till musiken på alla plattformar, d.v.s. även iPhone och Android. Spotify blev snabbt väldigt 

framgångsrikt då det lanserats som ett lagligt alternativ till de illegala nedladdningssidorna.2
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2. Kontextuell design
För att göra ett så bra arbete som möjligt med prototypen valde vi att studera olika metoder som 

tidigare designers använt sig av vid liknande uppdrag. Vår ambition var att ta fram ett 

designförslag som skulle passa användaren och dennes behov. Vi ville se hur programmet 

användes och vad användaren stötte på för problem med det. Därför valde vi att använda oss av 

Kontextuell design.

Vi ville designa utefter deras behov istället för de föreställningar som vi hade om systemet och 

hur det används och vad det uträttar.

Kontextuell design är en metod som går ut på att istället för att fokusera på hur man vill att 

något ska se ut eller fungera utefter vad man som designer anser är essentiellt så söker man 

information hos användaren eller kunden som använder eller ska använda systemet genom att 

vara med i deras kontext där de arbetar för att kunna se och tolka händelser eller beteenden som 

de kanske inte själva är medvetna om och inte skulle nämna i en intervju.3 Vid re-design utgår 

man från ett redan befintligt program med redan befintliga användare och ber de om hjälp för att 

få så god förståelse som möjligt för systemet genom att fysiskt iaktta deras arbete med 

programmet. På så vis ser man vad som är bra och bör behållas samt på vilka punkter systemet 

brister och bör vidareutvecklas.

2.1 Kontextuell intervju

När man praktiserar Kontextuell design använder man sig av Kontextuell intervju. Detta är 

intervjuer som utförs i miljön för programmet under tiden för arbetet med det och går ut på att 

skapa en uppfattning om programmet och användarens arbetsuppgifter och beteendemönster i 

interaktion med det. För att uppnå bästa resultat med detta bör man genomföra 

observationsintervjun på respondentens vanliga arbetsplats. Detta för att de ska känna sig 

hemma både kontextuellt och med de artefakter som de är vana att använda.4 Den första 

intervjun/ observationen bör genomföras som ett partnerskap som karaktäriseras av Beyer & 

Holtzblatt’s master-apprentice-modell. Denna modell innebär att det finns två parter som är 

experter på sina
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områden. Analytikern/designern som vill observera användningen av ett program är expert på 

att se mönster och behov genom att iaktta interaktioner, medan kunden/användaren är expert på 

att använda programmet i sitt arbete. Relationen mellan de båda parterna ses som master-

apprentice (mästare-lärling) då den går ut på att kunden/användaren ska lära analytikern/

designern allt om sitt arbete genom att visa programmet samtidigt som denne pratar om det och 

berättar vad denne gör och varför. Analytikern måste under tiden som denne observerar och 

dokumenterar även tolka aktiviteterna.5 Om en respondent väljer att utföra något i en viss 

ordning, vad beror det då på? Är det en vana från ett tidigare program som var uppbyggt på ett 

annorlunda sätt eller är det något i det nuvarande programmet som brister, och vad har det i så 

fall för betydelse för en eventuell re- design? Varje intervju bör ha ett fokus snarare än en massa 

specifika frågor. Man fokuserar på en del eller ett område som man vill lära sig mer om.6 Har 

man specifika frågor kan det resultera i att man bara får bekräftat sina tidigare antaganden och 

man blir då inte lika öppen för oväntade mönster eller beteenden. Efter genomförande av de 

kontextuella intervjuerna skapas arbetsmodeller vilka fungerar som grafiska beskrivningar av 

den data man fått fram av intervjuerna.
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3. Användarintervjuer

Vi valde att genomföra kontextuella intervjuer med tre anställda på Spotify. Två av de anställda 

arbetar på huvudkontoret i Stockholm och den tredje är stationerad på huvudkontoret i London. 

Alla tre ingår i den testgrupp som testar programvaran under utvecklingsperioden. Målet med 

intervjuerna var att få god förståelse för hur användningen av programmet ser ut, hur 

informations- och arbetsflödet är och vilka komponenter som spelar in i arbetet. Vi utgick från 

tre personer men var öppna för att det eventuellt kunde komma att behövas fler respondenter. Då 

den data vi kunde samla in var tillräcklig för att vi skulle kunna skapa arbetsmodeller och få en 

god förståelse för programmet ansåg vi att tre personer var tillräckligt för datainsamlingen. Då 

intervjuerna baseras på observationer av interaktion med programmet var det viktigt att vi 

genomförde de i samma kontext som respondenten vanligtvis arbetar i. Undantaget gäller för vår 

respondent från London då vi genomförde intervjun även med henne på huvudkontoret i 

Stockholm. Hon hade då inte sin vanliga arbetsmiljö men använde sin egna arbetsdator. 

Intervjuerna var semistrukturerade och gick ut på att respondenten agerade lärare och vi 

lärlingar. Huvudfokus för intervjuerna var visningssidan för tidsperioderna då ett album finns 

tillgängligt och i vilket territorium. Vi fick tillåtelse att ta ljudupptagning under samtliga 

intervjuer. Nedan sammanfattas intervjumaterialet i kronologisk ordning.

3.1 Resultat användarintervjuer

Respondet 1 arbetar på avdelningen Label Relations på Spotify och arbetar mycket med support 

mot skivbolagen. Hon får ofta förfrågningar om en produkt finns tillgänglig för Spotify- 

prenumeranter, vilken period den finns tillgänglig eller varför en produkt inte gör det. Hon 

arbetar mycket med så kallade patcher, vilket är ändringar som görs på en produkt vid 

efterfrågan från skivbolaget. Det kan vara så att de skickat in fel releasedatum, eller att de 

önskar att göra en pre- release, d.v.s. att de vill lansera en produkt tidigare för exempelvis 

Premium-prenumeranter. Då är det Respondent 1 och hennes team som hanterar det i 

programvaran och i den tidigare föregångaren till programmet. Hon arbetar även mycket med 

kampanjer gentemot skivbolagen.

När Respondent 1 orienterade runt i programmet för att visa oss hur det ser ut och fungerar var 
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hennes första anmärkning att hon inte riktigt förstår varför det finns en spalt för Ad-Streaming 

och en för Premium. Enligt henne så ska det inte finnas någon skillnad på vilka produkter som 

finns tillgängliga på gratiskonton och betalkonton, utan att Spotify strävar för att ha lika 

katalog oavsett prenumeration. Detta var något som hon tycket borde tas bort. Den enda 

skillnaden mellan de olika prenumerationerna var att om ett skivbolag väljer att släppa en pre-

release så görs detta på Premium-konton men det kanske man skulle kunna visualisera 

annorlunda?

”Jag vet inte varför de har satt upp det såhär. Det är nästan lite irriterande faktiskt att det ser 

så ut.” - Respondent 1

Bild 3.1.1 Ursprungsvy över tidsperioder i den nya programvaran
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Respondent 1 anser att föregångaren är mer lättöverskådlig än vad det nya programmet är, 

detta då all data är samlat på en och samma sida i föregångaren, men är organiserat i flikar i 

nya programvaran. Men hon ser även fördelar med det nya, exempelvis om man gör en ändring 

på en produkt så måste man skriva en kommentar om det vilket förbättrar spårning av varför en 

ändring har blivit satt och det behövde de inte göra i föregångaren. I övrigt tycker hon att det 

går snabbare att använda det nya programmet och är positiv till bytet av programvara.

Bild 3.1.2 Motsvarande visningssida för tidsperioder i föregångaren

Respondent 2 är produktägare för Content Squad på Spotify. Han hanterar innehåll, felsöker, 

har koll på releaser och territorium och hjälper skivbolag att hålla koll på sina produkter med 

hjälp av programvaran. Vi bad honom gå igenom programmet med oss och förklara hur han 

använder det, vad han saknar eller inte förstår och vad som är positiv eller negativ utveckling 

från föregångaren. Inledningsvis förklarade Respondent 2 hur en typisk uppgift för honom 
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skulle kunna se ut och utföras. Vanligt är att han behöver identifiera i vilka territorium och 

under vilka tidsperioder en produkt finns tillgänglig. Det första som han nämner och beskriver 

som en irritation är flikarna Active och Delivered. Han vet vad de innebär då han är insatt i 

interna termer, men hävdar att externa aktörer, som exempelvis de skivbolag som han hjälper, 

inte skulle kunna definiera skillnaden då innehållet ofta ser väldigt likt ut. Det är något som 

han skulle vilja att man på något vis ändrar, antingen genom att ta bort fältet Delivered helt 

eller att på något vis bearbeta definitionen för de olika uttrycken så att även skivbolagen kan 

förstå de och på så vis minska risk för förvirring och frustration.

Bild 3.1.3 De något förvirrande begreppen ”Active” och 
”Delivered”

En annan sak som Respondent 2 berättade för oss var att man i föregångaren kan se rättigheter 

och i vilka territorium en produkt finns tillgänglig på spårnivå, vilket man inte kan i det  nya 

programmet. Detta är något han anser borde finnas kvar.

”Och sen det som saknas mest nu som finns i ****** men som inte finns i ****** det är 

spårnivå. Nu är det ju bara ett spår här men då vill jag gärna kunna se om det spåret är 

tillgängligt för ibland kan det ju vara så att olika spår är tillgängliga vid olika territorium från 

olika datum. Ibland kan det vara ett spår som inte har streamingrättigheter och det syns ju inte 

riktigt här.”

- Respondent 2
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En annan term som han tror kan bli förvirrande för externa användare är termen Sale 
Periods.

”Det här med Sale Periods kanske skulle vara lite tydligare om vi ska använda det externt för att

det kanske inte är alla skivbolag som kopplar vad Sale Periods innebär utan man kanske skulle 

visa det på ett bättre sätt.” - Respondent 2

När vi bad Respondent 2 nämna vad som är positivt eller negativt med den nya programvaran i 

jämförelse med den tidigare beskrev även han att det i den tidigare är lättare att få en överblick 

då allting ligger på en och samma sida i stället för i flikar som det gör i den nya. Men han 

tillägger att det även kan vara dåligt om det är mycket information för att man då tvingas 

scrolla på sidan. En fördel med den nya programvaran är att det är grafiskt mer visuellt än 

föregångaren vars gränssnitt till stor del utgörs av databasdumpar.

Precis som Respondent 2 så arbetar Respondent 3 med innehåll på Content-avdelningen fast 

på kontoret i London. Hon har liknande uppgifter som båda de tidigare respondenterna. Hon 

arbetar även med nya marknader och lansering av nya territorium (länder). Ett exempel är 

när Spotify lanserades i en region i Asien. Då ser hon till så att deras alfabet fungerar i 

Spotify och anpassar klienten efter andra språk och regioner. Större delen av hennes 

arbetsuppgifter handlar om olika typer av felsökning vilket hon använder föregångaren till 

det nya programmet till varje dag. Hon har använt den nya programvaran under ett par 

veckors tid och försöker att hålla sig till det, men när det gäller viktiga saker så brukar hon 

använda föregångaren eftersom att hon fortfarande känner sig mer trygg med det och vet att 

hon utför uppgifter rätt med det programmet. När hon orienterar oss i det nya programmet 

provar hon att söka på ett album utan att få upp en träff. Hon förklarar att det vore bra att 

veta varför en sökning misslyckas.

”Oh. Request failed. It would be nice to know why it failed? I don’t really know. So if we had 

like maybe more of to say why it’s failed instead of just ”Request failed”. Let’s see if there is 

another way I can find it...” - Respondent 3
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En annan sak som hon konstaterar under tiden hon söker är att det är svårt att veta om 

programmet arbetar då det inte finns någon symbol som indikerar det.

Det finns en funktion i föregångaren som hon saknar i det nya programmet och det är att det 

är en knapp som markerar alla länder där Spotify finns. Detta för att underlätta när man ska 

göra en ändring. Istället för att man ska behöva klicka i varje land för sig om man ska ändra 

något som gäller för samtliga länder. Men hon tillägger att det är bra att det finns specifika 

knappar för varje land också eftersom att det ofta är så att en ändring, exempelvis 

releasedatum, enbart gäller för ett territorium.

När man ska lägga till en ändring i det nya programmet, förklarar Respondet 3, så finns det 

små frågetecken bredvid de olika rutorna vilket hon tycker är bra då det ibland är lite oklart 

vad för information som efterfrågas. Däremot kanske informationen som kommer upp när 

man hoovrar över frågetecknet kan omformuleras ibland. Hon menar att engelskan upplevs 

som ”svensk”.

”These little things are quite useful but I guess that is because we’re just starting out, just 

working out how to use it, the little questionmarks. Some of them we thought could be worded 

differently. um, I don’t know if that is just like a language difference or something.” - 

Respondent 3

En annan sak som hon tycker borde förtydligas är i vilket format datum bör matas in när 

man skapar en ändring. Så som det ser ut nu så kan man skriva in datumet hursomhelst 

vilket kan innebära att en ändring utförs på fel datum. Detta är speciellt viktigt då 

programmet kommer att användas i många olika länder med olika vanor och preferenser för 

hur datum skrivs ut.

”Something else that would be good in this... is like a... if it could defying what date format you 

put it in? Because I... when I started I put something in in the wrong date format and it crashed 

our index and the index is what publishes to the client everyday and if that crashes it’s not good 
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because it means no new releases are going live. But that is because in the UK I don’t do 

2013-0... or whatever. But if they could tell you what way you gotta do it or if it converts 

whatever you put in.” - Respondent 3

I övrigt är Respondent 3 mycket nöjd över att programmet utvecklas och att fokus ligger på att 

göra det mer användbart och i så stor mån som möjligt få bort alla listor med data då hon anser 

att det sker fel ganska ofta som beror på att det är svårt att se innehållet när det bara är siffror i 

kolumner.

3.2 Sammanfattning

Nedan radar vi upp de viktigaste ändringarna som framkom under de kontextuella intervjuerna 

och som vi fokuserade på vid vår re-design.

• Ändring av begrepp för att förtydliga innehåll

• Ändring av begreppet Sale Periods

• Visning av tidsperioder i annat format än databasdumpar

Övriga punkter som framkom under intervjuerna.

• Ha möjlighet att se tidsperioder och rättigheter på spårnivå

• Indikation på att programmet arbetar

• Felmeddelande när en produkt inte kan hittas

• Generella regler för datumformat eller en instruktion för hur det bör matas in

• En World Wide-knapp som alternativ när man sätter en ändring

• Förtydligande av transkodningsikonerna

• Ändra vissa texter som upplevs som ”svengelska”
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4. Arbetsmodeller
Momentet som kommer efter datainsamlingen är att strukturera upp datan i modeller som 

tydliggör olika faktorer för programmet. Inom kontextuell design pratar man om fem modeller 

som är kopplade till varandra för att visa olika delar av arbetet och hur de påverkar varandra. 

Varje modell representerar ett arbetsperspektiv och utgår från en individ och dennes arbete. 

Individen har en roll med uppgifter och utbyter information genom kommunikation med andra 

instanser som påverkar arbetet. Dessa uppgifter utförs sekvensiellt med hjälp av diverse 

artefakter kopplade till arbetet. Allt detta sker i en kulturell kontext vilken påverkas av den 

fysiska miljön.7

Flödesmodellen beskriver hur arbetsfördelningen ser ut mellan de involverade och hur de 

är kopplade till varandra genom sina arbetsuppgifter. Modellen utgår från en person och 

dennes aktiviteter och beskriver genom pilar förhållanden mellan de olika medarbetarna 

och deras uppgifter. Med en sådan modell får man en tydlig överblick över hur flödet i 

arbetet med programmet ser ut.8

Sekvensmodellen beskriver arbetsuppgifterna som utförs med programmet och utgår från en 

avsikt (intent på engelska) att utföra något. Avsikten bygger på en utlösare (trigger på 

engelska). Utan utlösaren så finns det ingen avsikt att utföra uppgiften. Efter att man skrivit ut 

sin avsikt eller sitt syfte högst upp på pappret så skriver man utlösaren intill. Därefter följer 

steg för steg (i fallande ordning) aktiviteter för att kunna utföra uppgiften som man har för 

avsikt att göra.9

Den kulturella modellen avser visa vilka personer eller grupper vars arbetssätt eller normer 

påverkar en individs sätt att arbeta med programmet. Den kulturella modellen utgår från en 

specifik individ vilken gestaltas genom en cirkel med individens namn/befattning. Runt omkring 

finns ytterligare ringar, en för varje person eller grupp som påverkar individens arbete. I vilken 
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utsträckning individen påverkas illustreras genom överlappningar av cirklarna. Ju mer en ring 

överlappas desto större är påverkan. Pilar visar riktningen för påverkan mellan de olika 

grupperna/individerna.10 

En artefaktmodell tas fram för att identifiera en viss artefakt har betydelse för att arbetskedjan 

ska fungera problemfritt. För datasystem används inte så många artefakter, men om man 

exempelvis ska skapa ett digitalt system åt en verksamhet som använder sig av 

pappersdokumentation finns troligtvis ett dussin artefakter inblandade i arbetskedjan. Om ett 

hotell tar emot bokningar genom att skriva upp de i en papperskalender så räknas kalendern som 

en artefakt som man vill digitalisera.11

Syftet med att skapa en fysisk modell är att skapa en tydlig överblick över hur arbetsplatsen ser 

ut då det i stor utsträckning kan påverka hur arbetet genomförs. Modellen gestaltas som en 

planlösning (inte exakt ritning) för att man ska kunna se hur personal kan röra sig i miljön och 

för att kunna identifiera om det finns sätt att effektivisera arbetet på. Den fysiska modellen visar 

med andra ord rörelseflödet i arbetsmiljön.12

I alla modeller kan man märka ut avvikelser för om något möjligtvis kan stoppa arbetsflödet 

genom att märka ut en röd blixt och skriva en kommentar om varför det finns en risk med 

kopplingen eller aktiviteten. 

Vi har använt oss av tre modeller: flödesmodellen, sekvensmodellen och den kulturella modellen 

då vi anser att de är relevanta för vårt arbete. Då vi gör re-design för en vy i ett datorprogram 

används inte några artefakter runtomkring just den personliga datorn. Därför har vi inte gjort en 

artefaktmodell. Vi anser inte heller att arbetsmiljöns fysiska rum påverkar användningen. 

Beslutet om vilka modeller som var relevanta baserades på informationen vi fick in under 

användarintervjuerna. Nedan följer de modeller som vi skapat baserat på vår datainsamling.
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4.1 Flödesmodell
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4.2 Sekvensmodell

Utgår från en avsikt att utföra något som 
utlösts av en faktor och visar 
möjliga utfall

Intent (avsikt): 
Kolla varför en release 
inte stämmer

Trigger (utlösare):
Ett e-post från ett skivbolag som gör
en förfrågning om varför ett album ej är tillgängligt

Läser e-post med den information som finns 
tillgänglig

Söker på albumets URI-nummer

Kollar Sale Periods Active-datum och jämför
med Delivered-datum för att ställa live-datum
mot ursprunglig metadata

Metadatan som skivbolaget skickat 
(det som syns i Delivered) stämmer 
ej med uppgifterna i e-posten

Metadatan har skickats in dagen 
innan och är inte live då det tar ett 
dygn innan produkten finns 
tillgänglig

Meddelar skivbolaget om att 
albumet inte är live p.g.a. att 
produkten skickats in för sent

Ändrar produkten till de nyangivna 
uppgifterna

Meddelar skivbolaget om att de 
ursprungliga uppgifterna ej stämde 
men att de nu är ändrade
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4.3 Kulturell modell
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5. Prototyputveckling
Första steget i prototypskapandet var att skissa upp ett förslag på ett papper om hur den tänkta 

prototypen kunde se ut och fungera. Förslaget baserades på resultatet från de genomförda 

intervjuerna och de arbetsmodeller vi skapat. Det som kunde utläsas från intervjuerna var att det 

var svårt att få en klar överblick av Sale periods-sidan och de olika flikarna Active och Delivered 

och vad som skiljer dessa åt, även Premium-kolumnen var oklart varför den fanns eller vad den 

innebar. Målet blev att skapa ett fungerande nytt gränssnitt som främst skulle visa en tydlig och 

bra överblick som inte bara var anpassad efter de som jobbar med programmet utan också för de 

framtida externa användarna. Då uppdraget var att skapa en mer grafiskt visuell sida spånade vi 

mycket över hur man skulle kunna illustrera tidsperioder för länder. Den idé vi fastnade för var 

att låta en världskarta illustrera och visualisera territorium och tidsperioder.

Bild 5.1 Pappersprototyp

Kartan skulle visa om ett album fanns tillgängligt och i vilket territorium och om det fanns 

någon pre-release någonstans eller om albumet var inlagt i systemet men ännu inte blivit 
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tillgängligt. Efter det att vi skapat en lämplig pappersprototyp påbörjade vi den digitala 

prototyputvecklingen. För att kunna visualisera alla olika tillstånd som en licens kan ha på ett 

enkelt och tydligt sätt valde vi att använda färgkoder där varje tillstånd hade en särskild färg. 

En funktion som skulle vara tillgänglig skulle vara om man klickar på ett land så kommer 

information upp om när produkten ska bli tillgänglig eller om den redan är tillgänglig, under 

vilket tidspann den är det, även datumen för pre-releaser skulle synas i rutorna. Pop-Up-

rutorna skulle också innehålla varje lands namn och flagga för att ytterligare tydliggöra vilket 

land periodstatusen gäller. Även ursprungsordern skulle vara synbar i rutorna.

Som verktyg för utveckling för den digitala prototypen valde vi Indesign. Indesign har länge 

använts för tryckta medier och det är i mångt och mycket det man förknippar verktyget med, 

men faktum är att Indesign numera har inbyggda verktyg och funktioner som gör att det 

lämpar sig väl till att bygga interaktiva prototyper. Man kan själv välja att anpassa sitt 

interaktiva utgångsläge, eller använda det redan tillgängliga arbetsformatet som kallas för just 

Interactive.13

Varför många väljer att använda Indesign vid prototyper för webbplatser eller andra interaktiva 

artefakter är för att det är lätt att ändra saker utan att behöva redigera kod. Om man kodar direkt i 

HTML vill man vara säker på vad det är som ska göras, vilka funktioner sidan ska ha, hur den 

kommer att användas och inte minst med CSS bestämma hur den ska se ut. Vid en iterativ 

designprocess, som den vi utför, är det viktigt att kunna gå tillbaka och ändra utan att det 

resulterar i hög arbetsbelastning.14 Ett användbart komplement till Indesign när man skapar 

prototyper är Photoshop och det programmet används främst för att designa alla grafiska element 

som ska finnas tillgängliga i prototypen.

Första steget i att skapandet av den digitala prototypen var att återskapa den redan befintliga 

grafiska profilen som används i den nya programvaran. Allt detta arbete gjordes i Photoshop 

och med hjälp av ett dokument från Spotify där olika förhållningsregler förklarades som alla 

nya program skulle utgå ifrån som skapades för Spotify. Ett problem som uppstod med att 
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arbeta med Adobes Indesign var att de andra programmen i Adobes utbud inte direkt var 

kompatibla med varandra. Illustrator och Photoshop har exempelvis funktionen och 

möjligheten att dela olika grafiska former och lager på ett enkelt och smidigt sätt mellan 

programmen, men för att kunna föra över grafiska element från Photoshop till Indesign så var 

man tvungen att göra varje skapad enskild form till en bild i Photoshop för att på så sätt 

kunna använda sig av det i Indesign. Detta gjorde att arbetet med att skapa prototypen tog 

längre tid än vad det nödvändigtvis hade behövt göra.

Ett annat problem var att göra prototypen interaktiv, att kunna få element klickbara och 

animerade samt att samspela med varandra var en större utmaning än vad som på förhand var 

tänkt. Varje bild som importerades från Photoshop lades in i Indesign med transparent bakgrund 

och gjordes interaktiv genom att konvertera objektet till en knapp eller till en animering. 

Animeringen eller knappen fungerade som den var tänkt att göra men när fler objekt 

importerades in fungerade bara ett interaktivt element åt gången. Detta var ett stort problem 

som gjorde att sökning på ett alternativt verktyg att skapa en prototyp i påbörjades men inget 

liknade verktyg fanns där grafiska objekt kan skapas i Photoshop. Men problemet löstes till slut 

då vi testade att komprimera bilderna och ta bort den transparenta bakgrunden så att enbart 

objektet blev kvar. Problemet var att även om en bild har en transparent bakgrund och man ser 

alla de olika formerna så är det bara den översta bilden som blir klickbar då de andra bilderna 

doldes bakom de transparenta lagren. Skapandet av första prototypen fortlöpte sedan utan större 

problem.

5.1 Prototyptest 1

Den första interaktiva prototypen var vi inställda på skulle få en del kritik och önskemål och 

därför ville vi så fort som möjligt testa den på de personer som vi tidigare intervjuat samt även 

visa den för vår handledare på plats för att se om hans visioner någorlunda stämde överens med 

det designförslag som baserats på de behov vi funnit essentiella. Testerna gjordes individuellt 

med respektive respondent. Testet gick till så att vi inledde med att förklara vad vyn föreställde 

och att vi ville att de skulle orientera sig och klicka runt och ställa alla frågor som kom upp 

under tidens gång.
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Bild 5.1.1 Prototyp 1

Respondent 1 reagerade på om länderna kanske var för små och föreslog en funktion för 

inzoomning. Hon var övertygad om att sidan skulle passa bättre för externa användare men ville 

att de tidigare listorna skulle finnas tillgängliga för de som arbetar med programmet internt. Hon 

ville även att man i listorna skulle kunna filtrera ordningsföljden av innehållet. Hon menade att 

som det ser ut nu så kan man bara se de i landsordning, vilket hon hävdar inte alltid är det bäst 

lämpade visningsalternativet. En annan sak som hon saknade var att man i föregångaren på ett 

smidigare vis kan dela informationen till skivbolagen vid förfrågningar än i det nya 

programmet. En annan idé som kom upp när hon tittade runt på sidan var att man kanske skulle 

kunna se om en produkt var aktiv i ett territorium fast under ett annat skivbolag.

När Respondent 2 fick se vår första prototyp var han genast positiv och tyckte att vårt förslag 

borde bli den sida som de flesta i huvudsak skulle välja att använda vid visning av 

tidsintervallerna för streaming av en produkter. Han gillade idén av att man har olika färgkoder 

för live, pre-release, upcoming men frågade om man även skulle kunna markera de länder där 

Spotify finns tillgängligt på något vis även om musiken inte för just det sökta albumet är aktivt 

på något sätt där? Han öppnade även upp Google Calendar och visade ett exempel på hur man 
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skulle kunna filtrera bort de alternativ som man inte ville visa just då, om man exempelvis 

enbart vill få en snabb överblick över de länder där en licens är tillgänglig för streaming. Men 

överlag tyckte han att designförslaget verkade bra, lättöverskådligt och grafiskt tilltalande.

Efter prototyptest 1 ändrade vi en del som respondenterna påpekat. Vi såg till att albumnamnet, 

eller namnet på produkten, fanns synligt i vänstra övre hörnet så att det stämde överens med 

övriga sidor i programmet. Vi ändrade även färg på Premium från blå till orange då detta annars 

skulle kunna se ut som vatten, speciellt om ett land mitt i en kontinent skulle vara i blå färg. Vi 

lade till två nya status i raden för färgkoder. Den ena statusen visar de länder där Spotify finns 

men där produkten inte på något vis finns tillgänglig. Den andra statusen visar de länder där 

produkten finns tillgänglig men under en annan licens än den som sökningen baseras på. 

Exempelvis under ett annat skivbolag. De olika färgkoderna gjordes klickbara genom att man 

klickar för eller bort dem och på så vis gick det nu att filtrera vad kartvyn skulle visa. Vi såg även 

till att göra pop-up-rutorna renare genom att ta bort information om ursprungsorder, Premium 

Streaming och End Streaming. Live Periods döpte vi nu istället till Live Countries. Vi skapade 

även en ny vy i det tidigare listformatet som efterfrågades av Respondent 1 och skapade 

filtreringen för i vilken rangordning tidsperioderna skulle visas.

5.2 Prototyptest 2

Efter ändringarna som gjorts baserade på tidigare prototyptest utförde vi ett andra test på 

den uppdaterade versionen.

Respondent 2 föreslog tidigare att det borde finnas en filtrering för vad som visas på kartan. Den 

filtrering som vi skapat efter föregående version ansåg han var bra. Vi upptäckte dock en bugg 

då vi slog bort visning för de länder som var live, d.v.s. gröna. När live-länderna inte längre visas 

borde länderna fortfarande vara synliga som Spotify-länder och inte som otillgängliga länder 

vilket nu var fallet. Han påpekade även att Different License borde ha ett annat namn. Han gav 

förslag på Different Version. En sak som kan bli problematisk är då ett land har flera olika 

versioner då detta kan förekomma. Vilken version är det då som ska visas? Kan man tänkas ha 

en drop-down-meny som visar de olika licenserna? Vi insåg efter detta konstaterande att visning 
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av länder med olika licenser är väldigt komplext och ska försöka hitta en lösning för det och i 

annat fall överväga att ta bort funktionen i kartvyn. Han tyckte även att det tidigare begreppet 

Delivered som i den uppdaterade versionen hette Original Order borde heta Delivered Metadata. 

Han menade att både administratörer och skivbolag skulle veta vad det syftar till.

Bild 5.2.1 Kartan som den såg ut när vi påbörjade prototyptest 2. Här ser man exempel på ”Different License”

Efter att vi testat prototypen på Respondent 2 genomförde vi de ändringar som han nämnt innan 

vi testade prototypen igen. De ändringarna vi gjorde var att vi döpte om Different License till

Different Version och Original order till Delivered Metadata. Vi såg även till så att länderna 

visades som Spotifyländer och inte som otillgängliga när Live-knappen inte var förbockad.
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Bild 5.2.2 Kartan efter genomförda ändringar efter test med Respondent 2

Respondent 1 var nöjd med att det nu gick att filtrera på visningssidan i listformat efter i vilken 

rangordning datan skulle visas. Antingen genom att visa informationen i landsordning eller i 

releasedatumordning. Hon var däremot osäker på hur datan för andra versioner av ett album eller 

samma album fast under ett annat skivbolag skulle kunna hämtas? Om ett album har släppts 

under ett annat skivbolag har det inte samma UPC-nummer som under det skivbolag som man 

sökt efter. Det kommer därför inte att komma upp vid en sökning. Om man istället söker på ett 

artistnamn eller albumnamn kan man inte heller vara säker på att resultatet blir rätt (troligtvis 

inte) då det finns många artister eller band med likadana namn. Detsamma gäller för album. 

Detta är något som hon inte tror går att genomföra, men om utvecklarna kan hitta en lösning för 

det vore det en värdefull funktion. En annan sak som hon också var osäker på var namnet Pre-

release. Hon menar att det är bra att ha, men att det på samma sätt där kommer vara svårt att söka 

på det då det inte finns något i den inskickade metadatan som heter ”pre-release”, utan att sådana 

förfrågningar görs genom att de skickar uppdateringar av metadatan. Hennes förslag var att man 

skulle döpa om det till Patch (ändring) så att skivbolagen skulle kunna se att det fanns en ändring 

inom en viss tidsperiod på produkten som det gör vid pre-releaser.
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Bild 5.2.3 Listvyn efter ändrade namn och med pil för filtrering av rangordning

Då vi inte fått  någon respons på prototypen från London då de inte lyckats öppna upp de 

filer vi skickat till dem så bestämde vi oss för att testa prototypen på ytterligare en person 

som inte sett några skisser eller idéer på vårt projekt tidigare. Vi anser att det är intressant att 

se vad en ”utomstående” har för synpunkter. Vi kallar honom för Respondent 4.

Respondent 4 har tidigare inte sett något vi skapat eller varit med under något steg i 

designprocessen. Vi förklarade kort för honom vad vi fått för uppdrag och hur vi valt att lösa 

det. Hand första reaktion var att de länder där Spotify inte finns kanske inte behöver ha en 

färgkod med förklaring utan att det räcker med att de bara ”finns där”. Han hade även 

funderingar över hur det skulle kunna se ut om en produkt har rättigheter att spelas i länder 

även där Spotify inte finns? Han förklarade för oss att skivbolagen ibland skickar in en produkt 

enbart för de länder där de har rättigheter och där Spotify finns, men att det även händer att 

skivbolagen skickar in en produkt och anger alla de länder där de har rättigheter utan att 

begränsa det till länder där Spotify finns. Detta var något vi inte tidigare reflekterat över och det 

hade inte heller nämnts av de övriga respondeterna. En annan sak som vi tänkt på och som 

också nämndes under testet var att det inte behöver stå Ad Streaming utan att det räcker med 

Streaming då de olika prenumerationerna på Spotify har tillgång till samma katalog. Det blir 
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dessutom mer sällan som det läggs in pre-releaser på Premium-konton, enligt Respondent 4.

Han nämnde även att det pågår ett arbete med att länka ihop album som har samma innehåll 

oavsett licens eller skivbolag. Detta för att om en användare i exempelvis Singapore vill dela 

ett  album eller en låt med en vän i London och musiken finns tillgänglig i båda länderna men 

den ligger under olika skivbolag eller licenser så ska det finnas ett system som känner av att 

produkten i Singapore är likvärdig med en produkt i London och därför automatiskt länka till 

den likvärdiga produkten i London. Det fungerar inte i maj 2013. Om man vill dela med sig av 

en produkt måste det finnas licens för just den unika produkten i båda de länder som produkten 

ska delas mellan. Detta är också förklaringen till varför Different Version-funktionen inte 

kommer att gå att genomföra förrän albumlänkningen fungerar. Om man söker på en produkt i 

exempelvis kartvyn så kommer de produkter som, även då de är identiska, finns under andra 

skivbolag inte att  bli synliga. Detta p.g.a. att de har ett annat URI-nummer. Respondent 4 

hävdar att då det  blir möjligt att söka på en produkt och även få upp  andra licenser med samma 

innehåll så kommer funktionen Different Version komma att bli väldigt användbar. 

En annan sak som han berättade var att de ska anpassa releaserna av musik efter tid. Detta 

innebär att det släpps på ett visst klockslag varje dag vilket då kommer bli flera gånger per dag 

då det kommer att vara anpassat efter tidzoner. I maj 2013 görs releaser enbart en gång per dag. 

Därför menar han att det hade varit effektfullt om man hade kunnat ha tidzoner utmärkta på 

kartvyn. Hans sista kommentar som inte har med våra visningssidor att göra är varför ikonen på 

den utfällbara menyn (se den svarta spalten bredvid produktnamnet på bild 5.4.1) ser ut som 

den gör. Han menar att den associerar till Windows och undrar om det finns någon tanke bakom 

det?

5.3 Slutgiltig prototyp

Den slutgiltiga prototypen förändrades inte nämnvärt från prototyptest 2. De ändringarna som 

gjordes var att begreppet Ad Streaming byttes ut till att bara heta Streaming. Detta gjordes på 

grund av att Ad Streaming egentligen bara syftar till materialet på Spotify som är till för gratis 

användarna, men att funktionen som prototypen är menad för gäller även Premium. En annan 

ändring som tillkom var att ta bort Unavailible-knappen i listan där användarna kunde välja 

vilken vy som de skulle se. Knappen var onödig då det var självklart vad den mörka gråa 
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färgen stod för, detta påpekade Respondent 4 under prototyptest 2.

Bild 5.3.1 Slutgiltig prototyp kartvy

Den färdiga prototypen som levererades till Spotify bestod av en kartvy som döptes till Live 

Countries. Denna vy visar hur en produkts status ser ut i olika länder. De olika status eller 

tillstånd som kan visas är Live, Upcoming, Pre-Release, Spotify Country och Diffrent Version. 

Alla dessa tillstånd ska användarna själva kunna välja vilken eller vilka som ska visas på 

kartan, detta gör de genom att klicka på de olika färgikonerna. Tillståndet Live som har färgen 

grönt visar de länder där produkten finns tillgänglig just då de söker på den. Detta illustreras 

dels genom att länderna är färgade med den gröna färgen men också när man klickar på ett 

grönt land så kommer det upp en pop-up-ruta med datumet för när produkten finns tillgänglig. 

De länder som är klickbara illustreras genom att när användaren hoovrar över ett land så ändrar 

landet färg till en mörkare nyans av den befintliga färgen. Pop-up rutan som dyker upp när 

användarna klickar på landet visar också vilket land det är samt albumets namn (produkten) 

och vilken artist det gäller. Upcoming illustreras med en gul färg och är status för att en 

produkt ska bli tillgänglig men inte har blivit det ännu. Upcoming kan man säga visar inlagda 

uppdrag eller ordrar. Funktionen Spotify Country visar var Spotify finns tillgängligt världen 

över och Diffrent Version visar om ett album finns tillgängligt men under ett annat skivbolag 
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eller under samma skivbolag fast i en annan version. En annan funktion på kartvyn som ska 

finnas tillgänglig för användarna är om de exempelvis inte hittar det land som de söker så finns 

det en sökruta där de kan skiva in sitt land och på så sätt automatiskt få upp det landet de söker 

i form av att en pop-up-ruta visas ovanför landet.

Bild 5.3.2 Slutgiltig prototyp listvy

Utöver kartvyn skapades ytterligare en flik som döptes till Live Lists. Denna sida är, likt den 

urspungliga sidan Sale Periods, en sida som listar de olika Spotify-länderna och visar innehållet 

för sökt produkt. Sidan består huvudsakligen av fyra olika kolumner: Territory, Streaming, Pre-

Release och Diffrent Version. De fyra olika kolumnerna visar exakt samma information som 

kartvyn fast i listformat. En funktion som finns i listvyn men som inte finns i kartvyn är att 

användarna kan sortera de olika kolumnerna efter egna preferenser över hur de vill se 

informationen. Antingen i landsordning eller i datumordning för release.

På Live Lists-sidan finns det två olika undermenyer. Den ena heter Live och visar information 

om den aktuella tillgängligheten för produkten. Den andra undersidan heter Delivered 

Metadata och visar enbart ursprungsinformationen som skivbolagen skickat in i form av 

metadata till Spotify.
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6. Slutdiskussion
Samarbetet med Spotify har varit mycket givande. När vi trott att vi hittat en bra lösning har 

det dykt upp ny information som gjort att vi fått gå tillbaka och ändra. Programmet med alla 

dess funktioner och krav från utvecklare och användare är komplext och för att vissa 

lösningar och funktioner ska kunna fungera krävs det att Spotify som klient fungerar på ett 

visst sätt. Att allt hänger ihop och att funktioner bär varandra gör att det inte är möjligt att 

designa efter hur man önskar att det skulle fungerat utan hur det faktiskt är möjligt att 

fungera. Att använda sig av en iterativ utvecklingsmetod är oslagbart i fall som vårt.

En del av arbetet som har varit svårt har varit att anpassa begrepp efter de två olika 

användartyperna: administratörer på Spotify och licenshavare på skivbolag. Att komma fram till 

begrepp som båda parter vet vad de innebär och som fungerar för dem utan att förvirra någon av 

dem har varit en stor utmaning. En av anledningarna till det är att vi inte haft tillgång till att 

intervjua någon licenshavare om programmet då de inte är bekanta med det. Det vi hade kunnat 

göra, som vi insett nu i efterhand, är att vi hade kunnat kontakta en eller fler licenshavare för att 

förhöra oss om vad för typ av data de har behov av och vilka begrepp de känner till och som 

skulle kunna användas som fackspråk för programmet. Vi hade troligtvis fått en helt annan 

kontextuell uppfattning om vi hade kunnat göra observationsstudier även på skivbolag. 

Vårt slutgiltiga resultat, vår prototyp med två olika vyer tror vi kommer att gynna skivbolagen 

till stor del då de ska använda programmet. Kartan fungerar som en visuell ”leksak” för att göra 

det lätt för skivbolagen att se hur deras produkt är tillgänglig samt ge de en bild av hur 

spridningen av Spotify och deras produkt under andra licenser ser ut. Listvyn är mer riktad till 

administratörer på Spotify som är vana och bekväma vid att se resultat i denna typen av utskrift. 

Däremot tror vi att när Different License-funktionen kan skapas med hjälp av albumlänkning så 

kommer det att vara en stor positiv utveckling med vårt designförslag jämfört med listvyn som 

finns tillgänglig i maj 2013. Detta är något som vi har förstått vid prototyptesterna att 

administratörerna kommer att ha stor nytta av i sitt arbete. Detta är något vi har fått bekräftat 

under våra prototyptester med användarna och bekräftar att vi lyckats med målet att skapa en 

visningsvy som är mer överskådlig och visuellt tilltalande. 
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När vi genomförde användarintervjuerna så intervjuade vi som vi tidigare nämnt en administratör 

stationerad på Spotifys huvudkontor i London. Intervjun gav oss insikt i att arbetet skiljer sig 

från Sverige och att det märks att programmet är svenskproducerat. Att vi inte fick någon 

uppföljning genom prototyptest med respondenten i London efteråt anser vi är olyckligt då vår 

övertygelse är att input från parter som inte är svensktalande hade varit givande. Vi skickade 

prototyp 1 till respondenten i London men hon lyckades inte hitta något sätt att öppna filen (swf-

format), och då animationerna inte gick att spela upp i annat format än i swf kunde vi inte heller 

konvertera filen till något annat format. Nu i efterhand hade vi kunnat fundera över andra 

verktyg för prototypskapandet så att vi hade kunnat undkomma detta problem. Om vi får lov att 

tänka stort, så hade givetvis ett besök på kontoret i London och kanske ett besök på kontoret i 

New York varit givande för resultatet. Vi tror att en större bild av användningen i olika kontext 

hade förändrat vårt resultat en hel del. Men det går bara att spekulera kring hur det hade sett ut 

om vi haft den möjligheten. Vidare är vi nöjda med resultatet och hoppas att det kommer att 

implementeras. Det hade varit stort att få se något som vi tagit fram förverkligas.
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