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Abstract 
 
 
Title:  Can you understand me? 

A study of how pictures can help the communication be-
tween developers and users. 

 
Authors: Elisabeth Fransson 
 Maria Strand 
 
Tutor: Göran Gustafsson 
 
Examiner: Guohua Bai 
 
Problem: The reason for this thesis is that there are problems that can occur be-

tween developers and users when they develop the requirements for a 
new system. The developers and users usually don’t have the same 
knowledge and experience and therefore they don’t speak the same 
language. A solution to this problem could be the use of mockups. A 
mockup is a physical and/or interactive model of a graphical user in-
terface. In this thesis we have examined if this tool actually can facili-
tate the communication. 

 
Hypothesis: The thesis is based on the hypothesis; “If you use a mockup as a com-

plement in the feasibility study of the requirement specification, then 
the users can formulate their requirements easier, which leads to a 
clearer requirement specification.  

 
Conclusion: We have seen, through our examinations, that a mockup creates a 

common language between developers and users. We have also, 
through literature and investigations, seen that a mockup aids in getting 
clearer requirements in areas where the requirements are visible for the 
users. Here we mean parts of the system that are visible for the users 
through graphical form or interaction. Something else that we have 
noticed is that a mockup doesn’t help to find technical solutions for 
the new system.  
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Sammanfattning 
 
 
Titel:  Förstår du vad jag menar? 

En undersökning om kommunikation med hjälp av bilder mellan 
användare och systemutvecklare.  

 
Författare: Elisabeth Fransson 
 Maria Strand 
 
Handledare: Göran Gustafsson 
 
Examinator: Guohua Bai 
 
Problemområde: Anledningen till detta examensarbete är att det ibland kan förkomma 

problem mellan utvecklare och kund/användare då de tar fram kraven 
till ett nytt system. Oftast har inte utvecklingsgruppen och användar-
gruppen samma kunskaper och erfarenheter och talar då inte samma 
språk. En lösning till detta problem kan vara att ta hjälp av en mockup. 
En mockup är fysisk och/eller interaktiv modell av ett gränssnitt. I 
detta arbete har vi sedan undersökt om detta hjälpmedel underlättar 
kommunikationen i verkligheten. 

 
Hypotes: Examensarbetet baseras på hypotesen; ”Om man använder mockup 

som komplement i förstudien till kravspecifikationen, så kan kunderna 
/användarna lättare formulera sina krav, vilket leder till en tydligare 
kravspecifikation”. 

 
Slutsats: Genom våra undersökningar har vi sett att mockupen skapar ett 

gemensamt språk för utvecklare och användare. Vi har även kommit 
fram till, genom både litteraturen och våra undersökningar, att mock-
uper hjälper till att ge tydligare krav inom områden där kraven är 
synliga för användaren. Med detta menar vi delar av systemet som syns 
genom grafisk form eller interaktion. Vi har också sett att den inte 
hjälper att ta fram tekniska lösningar till systemet.  
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Förord 
 
Med denna uppsats på C-nivå sätter vi punkt för tre års studier på programmet Informations-
system vid Blekinge Tekniska Högskola. Dessa år har varit oerhört lärorika och öppnat våra 
ögon inom ämnet datavetenskap. 
 
Under det sista året av våra studier inriktade vi oss bland annat på interaktionen mellan maskin 
och människa. Vi blev under dessa kurser medvetna om att det är problematiskt med kom-
munikationen mellan de som utvecklar ett nytt system och kund/användare. Detta hade vi i 
åtanke då vi valde ämne till examensarbetet eftersom i våra framtida yrken kommer att beröra 
detta ämne.  
 
 
Vi vill ta tillfället i akt att tacka de som personer som har hjälpt och stöttat oss under arbetets 
gång. 
 

 Ulrika Sjöström, programansvarig för programmet Informationssystem, för hjälpen att 
hitta en projektgrupp att observera samt information och råd om systemutveckling. 

 
 Peter Tallungs, systemutvecklare på företaget Kentor, för informationen inom ämnet 

systemutveckling. 
 

 Magnus Östvall, Britta Kihlander, Mats Hellman, utvecklare på företaget UIQ för att 
de ställde upp på en intervju och gav intressanta synpunkter. 

 
 Projektgruppen Entreprenörstorget, bestående av: Christoffer Nilsson, Fredrik Möller, 

Kristina Persson, Maria Johansson, Nicklas Kjellsson, Tarja Järvensivu och kunden 
Pelle Ahlström för att de lät oss intervjua och observera dem. 

 
 Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Göran Gustafsson för råd och hjälp 

under examensarbetets gång. 
 
Slutligen hoppas vi att rapporten uppmärksammar detta problem och kan ge råd och tips till 
framtida projekt. 
 
 
 
 
Blekinge Tekniska Högskola 
 
2003-05-27 
 
 
Elisabeth Fransson Maria Strand  
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Inledning 

Bakgrund 
 

“Software development is complicated, uncertain, and expensive. Only if all parties are 
knowledgeable and cooperative can these challenges be overcome” 1.  

 
Vid utveckling av nya informationssystem till organisationer finns det oftast någon typ av 
samarbete mellan utvecklare och framtida användare. Användaren känner till sin organisation 
och hur mjukvaran ska fungera för att underlätta och förbättra arbetssituationen. 
Systemutvecklarna, å andra hand, känner till mjukvaran, hur man bygger den, hur den 
fungerar och vilka begräsningar som finns2. Parterna ser alltså på systemet i olika perspektiv 
vilket leder till att problem ibland kan uppstå vid kommunikationen mellan systemutvecklare 
och kund/användare då de uttrycker sina krav på det framtida systemet.  
 

“People with different backgrounds have different perspectives and ways of seeing and talking 
about the world” 3. 

 
Detta kommunikationsproblem kan leda till att systemet inte får den funktionalitet och 
utseende som kunden/användaren hade tänkt sig. 
 

”Aktörerna behöver uppnå gemensam förståelse vid utveckling av ett informationssystem, 
för att systemutvecklingen ska leda till ett acceptabelt resultat”  4. 

 
En metod som kan tillämpas för att avlägsna detta problem är att ta hjälp av en eller flera 
mockuper. Mockup är en fysisk modell av ett gränssnitt som ger en gemensam bild och ett 
gemensamt språk så att båda parterna förstår varandra.  
 
Vi anser att detta är ett viktigt ämne eftersom vi i vårt framtida yrke troligen kommer att 
arbeta inom systemutvecklingsprojekt och där komma i kontakt med dessa frågor. För att på 
ett enkelt och snabbt sätt komma fram till kundens krav och önskemål är det betydelsefullt att 
kunna kommunicera med kunden på bra sätt. Ett gemensamt språk mellan kund och 
utvecklare gör också kunden/användaren säkrare då de känner att de i klarspråk kan visa sina 
önskemål. 
 
Med kurslitteraturen och erfarenheter som utgångspunkt är det intressant att försöka 
undersöka hur man kan förbättra kommunikationen mellan systemutvecklare och 
kund/användare. Ett hjälpmedel till detta problem är mockup, som vi kommer att gå närmare 
in på i denna rapport. 

Syfte/Mål 
Anledningen till att vi har skrivit denna rapport är för att vi vill undersöka om mockup kan 
underlätta kommunikationen så att båda parterna förstår varandra. I slutändan tror vi att detta 
kommer leda till en tydligare kravspecifikation. Vi vill med detta arbete uppmärksamma 
problemet så man som projektmedlem från början är medveten och kan förebygga det.  

                                                 
1 Early communication key to software project success, Ware Myers, sid. 1 
2 Early communication key to software project success, Ware Myers, sid. 2 
3 Interaction design, Preece, Rogers 
4 Lärande systemutveckling och samarbetsformer – från kommunikation till samförstånd genom lärande och  
  undervisning, Sten Carlsson, sid. 43 
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Problemområde 

Hypotes 
 

”Om man använder mockup som komplement i förstudien till 
kravspecifikationen, så kan kunderna/användarna lättare formulera sina krav, 
vilket leder till en tydligare kravspecifikation.” 

 
Vi har tagit hjälp av boken ”Praktisk konstruktion av IT-lösningar” av Gunnarsson m.fl.5 då vi 
definierade ordet tydligare i vår hypotes. Med tydligare menar vi att utvecklare får mer konkret 
och specificerad information om användarens önskemål. Under rubriken metod kan du läsa 
hur vi har konkretiserat ordet ”tydligare”.  
 
Kravspecifikation – ett dokument som ger en samlad beskrivning av de krav användarna och 
kunderna ställer på det framtida informationssystemet6. 
 
Mockup – En fysisk och/eller interaktiv modell av ett gränssnitt som ger en gemensam bild 
och ett språk. 
 
Kund/användare – Med begreppet kund/användare menar vi antingen de slutanvändare som 
kommer att använda det färdiga systemet, om de är med i utvecklingsprocessen, eller kunden i 
fall de även agerar slutanvändare. Härefter kommer vi bara använda begreppet användare. 
 
Dessa begrepp kommer att förklaras mer ingående under teorin. 
 
De frågor som vi besvarar hypotesen med är följande: 
 

 Hur går man idag tillväga vid framtagandet av kravspecifikationen?  
 Vilka kommunikationsproblem existerar mellan parterna? 
 Hur kan mockupen motverka dessa problem? 
 Hjälper mockupen att ge tydligare krav i verkligheten?  

Avgränsningar 
Vi har bara tittat på mindre informationssystemsprojekt. Med mindre menar vi mindre än tio 
antal deltagare i projekten. Det finns många olika metoder/tillvägagångssätt men har inriktat 
oss på den metod vi har läst och lärt om under våra kurser på Blekinge Tekniska Högskola. Vi 
har inte tittat på kommunikationen inom projektet utan bara kommunikationen mellan 
användare och utvecklare. Vi kommer i denna rapport inte ta upp faktorer som har att göra 
med kostnader och tidsaspekter. 

Målgrupp 
Vi riktar detta arbete till systemutvecklare som jobbar i mindre utvecklingsprojekt men också 
till alla övriga parter inom detta område som är intresserade av att se hur kommunikationen 
kan påverkas av införandet av mockup. Vidare hoppas vi på att detta arbete ska väcka intresse 
och förmedla ytterligare kunskaper.  
 

                                                 
5 Praktisk konstruktion av IT-lösningar, Stefan Gunnarsson, Jonas Samuelsson, Åke Svensson, sid. 213 
6 Systemutveckling – principer, metoder och tekniker, Andersen Erling S, sid. 45 
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Metod 

Kvalitativ metod 
Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning eftersom vi ansåg att det lämpade sig bäst i för-
hållande till vår hypotes. Då vårt problem handlade om att tolka och förstå människors upple-
velser runt mockup använde vi oss av kvalitativ data. Eftersom vi har valt en kvalitativ metod 
har vi inte kunnat sätta siffror till, eller kunnat räkna med de värden vi fått fram. Svårigheter 
som vi har uppmärksammat med den kvalitativa undersökningen är att människor kan förklara 
eller berätta samma problem på olika sätt. Detta kan göra det svårare att tolka vad de verkligen 
menar.7  
 
Vår första tanke var att observera kommunikationen mellan parterna före och efter en intro-
duktion av mockup. Eftersom vi observerade och intervjuade studenter i projekt, som troligen 
inte har så stor erfarenhet av systemutveckling, beslutade vi oss för att intervjua erfarna 
systemutvecklare som ett komplement till observationerna.  

Litteraturstudier 
Vi har hämtat fakta om systemutveckling genom böcker, artiklar och tillförlitliga elektroniska 
källor samt tidigare gjorda undersökningar inom området. Detta gjordes för att ge oss en 
grundläggande syn på området samt för att hitta den precisa frågeställningen. 8   
 
Vi vill påpeka att vi har fritt översatt källhänvisningar från engelska till svenska.  

Tillvägagångssätt vid deltagande observationer 
Efter att ha läst litteratur har vi kommit fram till hur mockup kunde användas som hjälpmedel 
i kommunikationen. Vi testade sedan detta på projektmedlemmar och deras kund/användare i 
ett systemutvecklingsprojekt inom programmet Informationssystem, på Blekinge Tekniska 
Högskola. Observationen gjordes för att studera de beteenden och skeenden inom 
kommunikationen med användaren som pågick i projektets första fas. Observationen var 
ostrukturerad för att samla in alla möjliga skeenden som kunde uppkomma och därigenom ge 
mer underlag för analys.9  
 
Vi började med att se hur mötet gick till och hur de kommunicerade med varandra utan vår 
inverkan. Vi försökte observera vilka kommunikationsproblem som fanns mellan parterna. 
Vårt nästa steg var att introducera mockupen som ett hjälpmedel för att se om den underlät-
tade kommunikationen och observera förändringarna som skedde.  
 
Efter observationerna satte vi oss ner och diskuterade samt skrev rent våra anteckningar. Dis-
kussionen gjorde så att vi fick insikt i de skeenden som inträffade samt i fall vi hade skilda 
uppfattningar om saker som skett under observationen. 

                                                 
7 Forskningsmetodikens grunder, att planera, genomföra och rapportera en undersökning,  
  Patel, Davidson, sid. 12 
8 Forskningsmetodikens grunder, att planera, genomföra och rapportera en undersökning, 
  Patel, Davidson, sid. 36 
9 Forskningsmetodikens grunder, att planera, genomföra och rapportera en undersökning, 
  Patel, Davidson, sid. 74 
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Urval 
Vi valde att utföra vår studie på projektgruppen Entreprenörstorget som startade sitt projekt 
under april 2003 på Blekige Tekniska Högskola. Anledningen att vi valde dem var att vi ville 
vara med från starten i ett projekt och under de första projektmötena med kunden. Det var ett 
utmärkt tillfälle för oss att välja gruppen Entreprenörstorget eftersom de startade projektet då 
vi tänkt utföra våra observationer. 

Tillvägagångssätt vid intervjuer 
Vid intervjuerna valde vi att intervjua en person i taget, i så stor utsträckning som det var möj-
ligt, i stället för intervjugrupper. Anledningen till detta var att vi ville att alla skulle ha möjlighet 
att prata så mycket som de ville och att inte någon annan skulle avbryta dem. Vi deltog båda 
två vid intervjutillfällena och en av oss antecknade medan den andra ställde de flesta frågorna. 
Följdfrågor ställdes när tveksamheter uppkom. Efter intervjuerna skrev vi rent anteckningarna 
för att få idéer till hur vi skulle gå vidare i arbetet och i fall vi förbisett något i intervjun eller 
om intervjupersonerna uppfattade frågorna på ett sådant sätt som vi inte tänkt på10. I de fall vi 
hade skilda uppfattningar om hur delar av intervjun skulle tolkas, eller om vi hade någon följd-
fråga, skickades e-post till de berörda. 

Intervju med projekt  
Vi ställde efter observationen ett antal frågor till projektgruppens medlemmar och kunden för 
att se om de ansåg att mockupen hjälpte kommunikationen och gav tydligare krav.  
 
Gunnarsson m.fl. berättar att en kravspecifikation innehåller flera olika kravområden som spe-
cificerar olika typer av krav. Vi valde ut de kravområden som vi ansåg vara mest relevanta och 
ställde frågor kring dessa för att se om mockupen gav tydligare krav.11 Områden vi behandlade 
var systemets funktioner, gränssnitt och teknik. Frågorna kan du hitta i bilaga 1. 
 
För att kunna besvara på i fall mockupen ger tydligare kravspecifikation hade vi dels frågor 
inom de ovan nämnda områdena. Frågorna var standardiserade och relativt strukturerade för 
att vi lätt skulle kunna jämföra svaren från intervjupersonerna. Dessa frågor ställdes till två 
personer i projektet, samt deras kund. Vi hade även ett antal andra frågor kring kommunika-
tion med låg grad av strukturering och standardisering12 där intervjupersonerna fick svara fritt, 
för att ge sin bild av kommunikation samt om och hur mockupen hjälpte. Dessa frågor ställ-
des till hela projektgruppen och kunden var för sig. Frågorna kan du hitta i bilaga 2. 

Intervju med företag 
För att få fram ytterligare information om problem och lösningar intervjuade vi personer och 
företag som verkar inom systemutvecklingsområdet. Detta gjordes, som tidigare nämnts, som 
ett komplement till observation och intervju med studenter. Samma standardiserade frågor 
ställdes till dem, det vill säga om mockupen ger tydligare krav i de ovan nämnda områdena 
(bilaga 1). Ytterligare frågor ställdes för att en bild och diskussion kring deras åsikter i pro-
blemområdet (bilaga 3-5). 
 

                                                 
10 Forskningsmetodikens grunder, att planera, genomföra och rapportera en undersökning, Patel, Davidson,  
    sid. 112 
11 Praktisk konstruktion av IT-lösningar, Stefan Gunnarsson, Jonas Samuelsson, Åke Svensson, sid. 213 
12 Forskningsmetodikens grunder, att planera, genomföra och rapportera en undersökning, Patel, Davidson,  
    sid. 60- 
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Urval 
Intervjupersonerna valdes för att få olika perspektiv av systemutveckling i olika sorters före-
tag. Den första person vi intervjuade var Ulrika Sjöström som är Universitetsadjunkt inom 
ämnet systemutveckling och har tidigare jobbat med systemutveckling inom försvaret i 14 år. 
Peter Tallungs är systemutvecklare på ett mindre systemutvecklingsföretag (Kentor) men även 
skribent på Computer Sweden och är på så sätt insatt i frågor som vi berör. Den tredje inter-
vjun gjordes på företaget UIQ, som utvecklar mobilapplikationer. Där intervjuades Magnus 
Östvall som är chef för ett av utvecklingsteamen. På UIQ intervjuade vi även Mats Hellman 
och Britta Kilander som jobbar med användarstudierna.  
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Teori 

Processen i ett systemutvecklingsprojekt idag 

Inledning av utvecklingsprocessen  
Ett informationssystem är enligt Sten Carlsson ett formaliserat system för att informera om 
något, ofta medför systemutveckling att en eller flera datortillämpningar implementeras13. 
Informationssystemet ska bli en del av verksamhetsmiljön och hjälpa verksamheten till ett 
bättre resultat. Vem som helst som interagerar med ett informationssystem kan kallas en an-
vändare av systemet14. Att någon typ av inblandning av användare i systemutvecklingsproces-
sen behövs för att utvecklingen av ett datoriserat system ska bli lyckad, är de flesta författare 
överens om. 
 
Systemutvecklarnas jobb är inte bara att hitta vad användarna vill ha, utan även vad de verkli-
gen behöver15. 

 
 
 
Figuren ger en beskrivning av systemutveckling, den visar hur utvecklingsarbetet ter sig och 
vilka faser som följer varandra. 
 
Utvecklingsfasen börjar antingen då man inser att det finns ett problem som kräver en lösning 
eller då en idé uppkommer om att en ny mjukvara behövs. Det funna problemet kan antingen 
helt ha att göra med att en ny applikation behövs, eller finns det ett problem i organisationen 
som behöver lösas, alternativt att produktförbättring behövs16. Detta är det som benämns för-
ändringsanalys i livscykelmodellen.  
 
Vårt arbete behandlar analysen under systemeringen i figuren. I analysfasen planeras det bli-
vande informationssystemet. Informationssystemet ska tjäna verksamheten och hjälpa den till 
ett bättre resultat. I analysen diskuteras därför hur systemet kan underlätta arbetet i verksam-
heten. Denna analys görs för att fastställa systemets huvuduppgifter17.  
 

                                                 
13 Lärande systemutveckling och samarbetsformer – från kommunikation till samförstånd genom lärande och 
    undervisning, Sten Carlsson, sid. 14 
14 Systems analysis and design, Kendall & Kendall, sid. 7 
15 Software Requirements – Objects, Functions and States, Davis Alan M, sid. 43 
16 Software Requirements – Objects, Functions and States, Davis Alan M, sid. 15 
17 Systemutveckling – principer, metoder och tekniker, Andersen Erling S, sid. 42 - 
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Livscykelmodellen är bara en variant av de systemutvecklingsmodeller som finns. 
Utvecklingen i denna är så kallad iterativ, vilket betyder att man kan gå tillbaka i faserna och 
upprepa dessa, om något steg inte gjorts på ett tillfredsställande sätt. Det finns även en annan 
typ av utvecklingsmodeller som inte är iterativa, det vill säga att man inte kan gå tillbaka ett 
steg och ändra i en föregående fas. En av dessa modeller är vattenfallsmodellen även kallad 
traditionell utveckling. I denna utvecklingsmodell utförs arbetet i väl definierade steg där varje 
steg slutförs innan nästa påbörjas. Verksamhetens krav specificeras i detalj därefter beskrivs 
funktionskrav, programvaran konstrueras, test, utbildning och installation genomförs18. 

Kravinsamling 
I analysfasen av systemutvecklingen är utvecklarna angelägna om att identifiera problem, möj-
ligheter och mål. Denna fas är kritisk för framgången av resterande delen av projektet. Ingen 
vill slösa energi på att rikta sin kraft på fel problemställning. Det krävs att utvecklarna ser på 
vad som sker i verksamheten. Sedan kan de, tillsammans med individerna i verksamheten hitta 
det precisa problemet och lösningar som systemet kan underlätta. 
 
Man måste som utvecklare upptäcka vad verksamheten håller på med och vad de vill förändra. 
Sedan kommer de att kunna se i vilka aspekter som informationssystemet kommer att kunna 
hjälpa verksamheten att nå sina mål genom att identifiera de specifika problemen och 
möjligheterna. De som är involverade i denna första fas är användare, systemutvecklare och 
ledare för projektet19. 

Vad är ett krav? 
 

”A condition or capacity needed by a user to solve a problem or to achieve an objective.”20 
 
Gunnarsson med flera menar att en bred kravbild på en programvara kan innehålla olika typer 
av krav. Vilka typer av krav beror på vilken typ av programvara som ska utvecklas. Gunnars-
son nämner bland annat funktionella krav, externa och interna gränssnittskrav och säkerhet 
som exempel på krav som vanligen finns med i en kravspecifikation21. 
 
Slutet av denna första utvecklingsfas är alltid densamma, den sker när man har en komplett 
beskrivning av det externa beteendet hos mjukvaran man ska bygga, en kravspecifikation. Det 
är ett dokument som innehåller en komplett beskrivning av vad systemet kommer att utföra, 
utan att beskriva hur detta ska ske22.  

Problem under kravinsamlingen 
Mjukvaruindustrin har uttryckt att problemen i kommunikationen mellan utvecklare och an-
vändare utgör grunden till en majoritet av alla problem i systemutvecklingen berättar Myers. 
En del av detta problem kommer från att användarna inte förstår sin roll i utvecklingen av det 
nya systemet. Utvecklarna måste därför hjälpa användarna att förstå att systemutveckling är en 
komplicerad process som endast kan lyckas i fall man har ett nära samarbete 23. Eftersom fa-
serna i systemutveckling bygger på varandra, kommer det som görs i början ha en effekt på 
allting som följer därefter. Därför är första fasen vital för projektets totala framgång.  
                                                 
18 Praktisk konstruktion av IT-lösningar, Stefan Gunnarsson, Jonas Samuelsson, Åke Svensson, sid. 13 
19 Systems analysis and design, Kendall & Kendall, sid. 11 
20 Systems Requirements Engineering - Loucopoulus P, Karakostas V 
21 Praktisk konstruktion av IT-lösningar, Stefan Gunnarsson, Jonas Samuelsson, Åke Svensson, sid. 213 
22 Software Requirements – Objects, Functions and States, Davis Alan M, sid. 16 
23 Early communication key to software project success, Ware Myers 
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Anledningen till att krav är så viktiga är att många fel görs vid framställandet av krav och flera 
av dessa fel kunde ha upptäckts tidigt, men har inte blivit det. Att inte upptäcka dessa felaktig-
heter i de uppsatta kraven bidrar till skyhögt ökade utvecklingskostnader, eftersom de kostar 
mer att ordna ju senare under utvecklingen de upptäcks. Effekten av fel i kravspecifikationen 
är avsevärd, det slutgiltiga systemet kanske inte tillgodoser användarnas verkliga behov. Olika 
möjliga tolkningar av kraven kan leda till oenigheter mellan utvecklare och användare under 
processen som slösar både tid och pengar. Det kan vara omöjligt att fullkomligt testa att sy-
stemet kommer tillgodose varenda behov hos användaren men både tid och pengar kastas 
bort om man bygger fel system, konstaterar Davis24. 
 
Suchman med flera anser att ett återkommande problem för utvecklare är att informationssy-
stemen som systemutvecklarna utvecklar, inte uppfyller de krav som användaren har på sy-
stemet. En av de största orsakerna till detta är att utvecklarna misslyckas att förstå användar-
nas behov och därmed vad systemet ska ha för funktionalitet25.  
 
Kendall och Kendall tar upp problemet att om man inte planerar arbetet med utvecklingen av 
systemet kommer slutprodukten inte tillfredsställa användarnas behov och krav på systemet. 
Detta riskerar att leda till att systemet förblir oanvänt26. 
 
Enligt Jonas Wisbrant blir många projekt dyrare, längre och sämre än avsett. Detta beror of-
tast på optimistiska planer från parterna, intressekonflikter bland användarna och ostrukture-
rad kommunikation.27 
 

Mockup 

Beskrivning av Mockup  
 

”One picture is worth a thousand words“ 
Fred R. Barnard 

 
 

 
 

 
 

                                                 
24 Software Requirements – Objects, Functions and States, Davis Alan M, sid. 31 
25 Working artefacts: ethnomethods of the prototype, Lucy Suchman, Randall Trigg and Jeanette Blomberg, sid. 3 
26 Systems analysis and design, Kendall & Kendall, sid. 7 
27 http://www.cs.lth.se/Education/Courses/EDA250/presentation/kommunikation.pdf , 2003-03-12 

Fig 2. Exempel på mockup
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”Att omsätta en vision i en bild innebär att konkretisera, precisera och detaljera. Det 
krävs tekniker för att gestalta den operativa bilden, så att man själv kan utforska den och 
kommunicera den till andra.”28 

 
”... a prototype is a limited representation of a design that allows users to interact with it and 
to explore its suitability.”29 

 
Mockup kan även benämnas bild, modell eller prototyp. Enligt Britta Kilander och Mats 
Hellman på företaget UIQ är mockup ett billigt, enkelt och snabbt sätt att få igång en diskus-
sion med användare. De berättar att man kan använda många olika material som till exempel 
trä, papper och penna och lego, då man tillverkar en mockup. Hellman förklarar att mockup är 
en metod som öppnar kommunikationen mellan utvecklare och användare. Materialet gör att 
alla vågar röra mockupen och ge feedback på denna eftersom alla känner till materialet. En 
teknisk prototyp är mycket svårare att klaga på eftersom den ser ut som en färdig produkt, 
menar Hellman30. 
 
Det som vi har definierat som mockup tar även Stolterman och Löwgren upp men kallar det 
själva för en gränssnittsskiss. 
 

”En gränssnittsskiss är en teckning av hur det blivande systemets användargränssnitt är tänkt att se ut. ”31 
 
Stolterman och Löwgren berättar att när man gör en sådan blir man tvingad att hantera mera 
detaljerade frågor kring interaktionsteknik och grafisk form. Den kan också användas som 
kommunikationsmedel för diskussion av systemtjänster, fördelning av arbete mellan människa 
och dator, eller användarbehov. Med andra ord; ”…en gränssnittsskiss kan användas även för 
att kommunicera, utveckla och förankra visioner”, förklarar Stolterman och Löwgren32. 
Gränssnittsskisser är ganska flexibla – det går att uttrycka mycket med dem. En nackdel är att 
de inte illustrerar systemets tänkta dynamik, anser Stolterman och Löwgren.  
 

 
 
 
                                                 
28 Design av informationsteknik, Löwgren Jonas, Stolterman Erik, sid. 118 
29 Interaction design, Preece, Rogers, sid. 241 
30 Intervju med personal på UIQ, 2003-03-21 
31 Design av informationsteknik, Löwgren Jonas, Stolterman Erik, sid. 126 
32 Design av informationsteknik, Löwgren Jonas, Stolterman Erik, sid. 126 

Fig 3. Exempel på mockup
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I en storyboard kan man istället se en kombination av scenarier och gränssnittsskisser. Det 
handlar om att man ritar en serie som visar hur ett visst användningsexempel utspelar sig i 
gränssnittet. De ger bättre möjligheter att uttrycka systemets dynamik, men är jobbiga att revi-
dera, tycker Stolterman och Löwgren.  
 
Vi kommer att innefatta alla dessa typer inom begreppet mockup. 

Mockupens betydelse i systemutvecklingen 
 

“Technological knowledge is not sufficient for the development of useful computer artefacts”33. 
 

Suchman m.fl. menar i detta citat att teknisk kunskap inte är lösningen på allt. När man jobbar 
med att utveckla system som innefattar människor krävs inte bara tekniska kunskaper utan 
även människokännedom för att komma fram till en gemensam lösning som passar använ-
darna av systemet bäst. 
 
Erling Andersen uttrycker att det kan finnas störningar i kommunikationen mellan utvecklare 
och användare. Man kanske inte heller har samma referensram och då förstår man inte vad 
den andra menar, säger Andersen34. Preece och Roger har en liknande åsikt då de tar upp att 
människor med olika bakgrund har olika perspektiv på saker och ting i världen och tänker då 
inte på samma sätt35. Magnus Östvall tog också upp detta ämne under vår intervju och menade 
att man som utvecklare inte kan utgå från sig själv eftersom man har mer kunskap än en nor-
mal användare. Som utvecklare måste man utgå från personer som inte har erfarenheter av ut-
veckling för att få fram de rätta kraven.36 
 
Parterna behöver uppnå gemensam förståelse vid utveckling av ett informationssystem, för att 
systemutvecklingen ska leda till ett acceptabelt resultat, berättar Sten Carlsson i sin bok 
”Lärande systemutveckling och samarbetsformer”. Om utvecklingen av ett informations-
system har skett utifrån principen för samförstånd kan detta förbättra möjligheterna när det 
gäller att få resultatet att stämma ”bättre” överens med förväntningarna på informations-
systemet, än om principen inte följts, anser Carlsson37. 
 
Ett systems yttre egenskaper är de egenskaper som intresserar användaren. Det är vad man 
önskar att systemet ska göra eller vara, till exempel hur gränssnittet ska se ut. Systemets inre 
egenskaper är de som krävs för att realisera de yttre egenskaperna till exempel programspråk. 
Det är utvecklarnas jobb att utforma de inre egenskaperna. För att man som utvecklare ska 
kunna ta fram dessa inre egenskaper behöver man de yttre och det är med någon slags 
inverkan från användaren som dessa ska tas fram38. Mockup ger ett verklighetsnära exempel 
på de yttre egenskaperna hos det framtida systemet. Den innehåller bland annat de planerade 
skärmbilderna och möjliggör den dialog mellan människa och maskin som man tror är 
lämpligast. Genom utprovningen kan användarna komma med nya önskemål till systemet. 39 
 
                                                 
33 Working artefacts: ethnomethods of the prototype, Lucy Suchman, Randall Trigg and Jeanette Blomberg, sid. 5 
34 Systemutveckling – principer, metoder och tekniker, Andersen Erling S, sid. 51 
35 Interaction design, Preece, Rogers, sid. 34 
36 Intervju med Magnus Östvall på företaget UIQ, 2003-03-21 
37 Lärande systemutveckling och samarbetsformer – från kommunikation till samförstånd genom lärande och 
    undervisning, Sten Carlsson, sid. 43 
38 Systemutveckling – principer, metoder och tekniker, Erling S Andersen sid. 70 
39 Systemutveckling – principer, metoder och tekniker , Erling S Andersen sid. 347 
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Det huvudsakliga syftet med mockup är att få en bättre kravspecifikation. Man vill ha en 
kravspecifikation som verkligen beskriver vilka önskemål användaren har på 
informationssystemet. 40 
 
Intervjupersonerna på UIQ menar att deras syfte med mockuper är att få kraven rätt från 
början. Får man veta att kraven är fel i ett senare skede kan det bli kostsamt, eller till och med 
omöjligt att ändra det. I slutändan vinner man på att ha fått de rätta kraven, det vill säga det 
som användarna önskar att ha, genom att produkten blir bättre och därmed säljer mer och ger 
mer inkomster, menar intervjupersonerna på UIQ. 
 

Metodsteg 
Metodstegen för att utveckla en mockup är enligt 
Andersen följande:41 
 
Identifiera centrala behov  
Här görs en studie av verksamheten som ger underlag till 
framställningen av en första mockup Det är det viktigt att 
mockupen är utformad så att den skapar entusiasm hos 
användarna för de ska vara positiva till att delta i processen.   
 
Utarbeta första mockup 
Här ska en första mockup utarbetas för att stimulera till en 
meningsfull diskussion för informationssystemets uppgifter.  
 
Demonstrera och diskutera förbättringar 
Detta metodsteg vill få fram nya eller reviderade krav på 
informationssystemet. Detta sker genom att ett antal framtida 
användare får tillfälle att observera, kritisera och experimentera 
med mockupen. 
 
Införa förbättringar 
I det här metodsteget bygger systemutvecklarna en ny mockup 
som tar hänsyn till de förbättringar som har framkommit.  
 
Täcker mockupen behoven? 
Här avgör man om mockupen kräver ytterligare iteration. Iterationen, 
det vill säga upprepningen, avslutas när mockupen har ett sådant 
innehåll att den kan sägas motsvara de krav användarna 
ställer på ett informationssystem för det aktuella 
användningsområdet.  
 
 

                                                 
40 Systemutveckling – principer, metoder och tekniker, Erling S Andersen sid. 407 
41 Systemutveckling – principer, metoder och tekniker, Erling S Andersen sid. 411 

Fig 4. Metodstegen 



Kandidatarbete VT-03 ”Förstår du vad jag menar?”  2003-05-27 
  
 

 
Elisabeth Fransson, Is00 
Maria Strand, Is00 12 Blekinge Tekniska Högskola 

Resultat 

Resultat av observationer 

Innan mockupintroduktion 
Här nedan beskriver vi olika scenarion där kommunikationsproblem uppkom under 
observationen av projektmötet.  
 
Scenario 1: Vi kunde direkt se att systemets funktioner var mycket svåra att förklara med bara 
ord. Kunden ville förklara några ytterligare funktioner han önskade få, utöver vad gruppen 
hade skrivit ned på en första kravspecifikation. Projektgruppen hade emellertid problem att 
förstå hur han menade. De ställde flera följdfrågor som gjorde att vi märkte att gemensam 
förståelse inte uppkommit. Kunden förklarade ännu en gång vad han menade och till sist dog 
diskussionen ut, vilket gjorde att vi upplevde att utvecklarna i alla fall trodde sig ha förstått 
funktionen.  
 
Scenario 2: En stund senare säger en av projektmedlemmarna till kunden att han inte riktigt 
förstått vad kunden menade då han förklarade en chatfunktion som han vill ska finnas med i 
lösningen. Kunden fortsätter då att förklara och gestikulera. Han ger även exempel på ett 
program som har denna funktion, för att ytterligare klarlägga vad han menar. En annan 
projektmedlem stoppar kunden och försöker att beskriva för sina projektmedlemmar vad 
kunden egentligen menar. Kunden avbryter dock honom och säger att han inte alls menat så 
utan ger ytterligare exempel på kända programvaror, som har denna funktion. Senare, då 
mötet var avslutat och vi intervjuade kunden berättar han att han tror att projektgruppen 
fortfarande inte riktigt förstått vad han menar med chatfunktionen. Han tror i stället att detta 
kommer lösa sig under senare diskussioner. 
 

Efter mockupintroduktion 
Projektgruppen hade efter föregående projektmöte tagit fram en prototyp i Powerpoint som 
de visade för kunden, för att en diskussion skulle uppstå. Vi introducerade även pappers-
mockup för att man lätt skulle kunna visa eventuella förändringar av prototypen. Vi använde 
oss av pappersmockup eftersom vi ansåg att alla kände till materialet. 
 
Scenario 1: En av projektmedlemmarna hade gjort ett exempel på logotyp som visades för 
kunden. Först sa kunden att logotypen var snygg. När vi senare under mötet frågade projekt-
gruppen om dem hade tänkt på sidans färgskala sa kunden plötsligt att han inte var nöjd med 
detta på sidan samt att logotypen inte var som han hade tänkt sig. Först började kunden 
förklara med ord hur han hade tänkt att logotypen skulle se ut. Vi upplevde det som om ingen 
i gruppen förstod vad han menade. Han började då rita på ett papper hur han ville att logo-
typen skulle se ut och då upplevde vi att gruppen fick en övergripande bild av hur han 
önskade att logotypen skulle se ut. 
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Fig 5. Del av projektgruppens prototyp. 

 
Scenario 2: Efter en stunds runtklickande på prototypen började kunden peka på bild-
skärmen. Han upplevde det som om något saknades under personbeskrivning av medlemmar 
och började därför rita på pappersmockupen hur han hade tänkt sig dessa förändringar.  
 

Resultat av intervjuer 

Kravinsamling 
I de projekt som Peter Tallungs har varit med och utvecklat så har användarrepresentanter 
alltid varit med i projekten, berättar han. Han säger också att projekten använder sig av bilder, 
modeller och prototyper för att komma fram till användarnas krav men beroende på vart man 
är i utvecklingscykeln används olika metoder. 
 
När Ulrika Sjöström jobbade som systemutvecklare gjordes studiebesök hos de verkliga 
användarna. Under detta studiebesök studerade man och intervjuade användarna och såg hur 
arbetet gick till. Sjöström berättade även att det hände att de hade vissa layouter som visades 
för användarna. 
 
Intervjupersonerna på företaget UIQ anser att det är mycket viktigt att ta hjälp från användare 
för att få fram rätt krav och de använder sig relativt mycket av mockuper i sin interaktion med 
användare. En stor skillnad inom den bransch som UIQ verkar är att en del krav kan komma 
från beställaren av systemet, som är någon helt annan än användaren. UIQ måste alltså både ta 
hänsyn från de krav som beställarna ställer, samt de påpekande som användarna kommer med. 
Då de börjar utveckla ett nytt system används ”luddiga” koncept det vill säga övergripande 
krav alltså inte specifika. Anledningen till detta är att man inte vill ge ledande frågor till test-
användarna utan idéer ska komma från dem. Man börjar med enkla mockuper och går mot 
mer avancerade, kraven kommer under tiden i en iterativ process. Mats Hellman berättar att 
de kan börja med till exempel en mobilprototyp av trä för att testanvändarna ska få känna på 
vikten på mobilen och andra övergripande saker för att senare utveckla mockupen och gå mot 
mer detaljerade krav. Samtliga anser att mockupen är ett mycket bra hjälpmedel som öppnar 
diskussioner mellan utvecklare och användare och det betalar sig i slutändan i att det ger en 
bättre produkt som fler vill köpa. 
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I vår studie av projektgruppen så användes mestadels ord för att uttrycka kraven på det bli-
vande systemet. Det märkes ändå tydligt att de inte tyckte det var tillräckligt att förklara i ord 
utan ofta försökte relatera till något verkligt. Kunden hänvisade flera gånger till en hemsida 
som han ville att hans system skulle se ut som, men för att ta del av hemsidan krävdes en 
inloggning som projektgruppen inte hade. Efter införandet av mockupen tyckte vi oss märka 
hur kravinsamlingen underlättades. 

Problem i kommunikationen 
De främsta problem som uppstår idag är, enligt Peter Tallungs, att utvecklare måste förstå 
användaren och att det inte är användarnas sak att informera utvecklarna utan att det är 
utvecklarnas uppgift att försöka ”lirka ut” information från användaren. Ett annat problem är 
bristande förmåga hos utvecklare att uttrycka sig verbalt och i modeller, tycker han. 
 
Ett problem som Ulrika Sjöström tar upp är att användaren kanske inte riktigt vet vad 
hon/han vill ha. Detta håller även intervjupersonerna på UIQ med om. Deras lösning på 
problemet är att filma användartester för att kunna se vad användare gör omedvetet och där 
igenom att kunna få fram kraven. Användaren kan också ha förväntningar på systemet som de 
inte vågar uttrycka av någon anledning, har Sjöström upplevt. Ett tredje problem är om 
användaren har för lite kunskap om området. Användarna tänker mer visuellt hur systemet ska 
se ut medan utvecklarna ser vad som är tekniskt möjligt. Man pratar förbi varandra eftersom 
man har olika verklighetsbilder, anser Ulrika Sjöström. 
 
Projektgruppen berättade om svårigheterna att få fram några klara krav vid första mötet. De 
berättade att de inte förstod mycket av vilka krav kunden hade förrän han hänvisade till en 
hemsida som hade de funktioner han önskade. Då klarnade det hela något, men den stora 
hjälpen kom när de visade upp sin prototyp samt då kunden även kunde visa på mockupen 
vad han menade. 

Fördelar/Nackdelar med mockup 
Beroende på kunskapen som användaren har inom systemutveckling kan mockup vara en bra 
eller dålig metod anser Ulrika Sjöström. Om man inte har några kunskaper kan det vara en bra 
metod men om användaren redan har kunskaper i ämnet så kan man jobba på en annan nivå 
och med andra metoder, menar hon. 
 
Fördelar med mockup är enligt Mats Hellman på UIQ att man vinner på att få rätt krav från 
användarna från början och kan sedan utgå från dessa. Om kraven i stället hade kommit i 
slutet av utvecklingen blir de svåra att uppfylla. Intervjupersonerna på UIQ menar även att 
mockup ska användas i början av kravinsamlingen. Då kraven går in på mindre detaljer är det 
bättre att använda tekniska prototyper, menar de. Det viktiga är att inte börja med en tekniskt 
avancerad prototyp, eftersom det kan hämma användarna att komma med feedback, då 
prototypen ser för färdig ut. 
 
Sjöström berättade om problem som uppstått de gånger som hon visat layoutbilder för 
användaren. Problem med detta var att användarna inte kollade på den faktiska layouten utan 
koncentrerade sig på små saker som till exempel fel artikelnummer till en viss produkt. Det var 
först när systemet var färdigt och man började använda det som man upptäckte layoutens fel 
och dylikt. Ulrika Sjöström anser därför att problemet med mockuper är att de är pappers-
baserade och att man måste ”översätta” funktionerna till hur de ska fungera i verkligheten. 
Hon tror därför det är bättre att kombinera en pappersprototyp med en datoriserad prototyp. 
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Projektgruppen såg många fördelar med PowerPoint-prototypen i kombination med mock-
upen. De menar att den enklare gav en diskussion om vad som var rätt och fel kring vad 
gruppen uppfattat vad kunden ville ha. De såg även hur den gav en gemensam bild över 
systemet inom gruppen. Kunden däremot såg både för- och nackdelar med den. Han insåg att 
någon slags prototyp/mockup behövs för att komma överens om vad som ska göras. Det blir 
även lättare att ge förslag på förändringar om man ser något framför sig. Kunden menade 
även att han såg ett antal nackdelar med det och han trodde att det berodde på att han är 
verksam inom utvecklingsbranschen. Han menade att de verksamheter som man har som 
kunder sällan har tid att delta på sådana tester, utan vill få lösningar serverade. 

Hjälper mockupen att ge tydligare krav? 
 
Gränssnitt 
 
I denna tabell kan man se hur intervjupersonerna svarade på ”Om mockup hjälper att ta fram 
tydligare krav” inom nedan nämnda områden, exempelvis ”Om mockupen hjälper att ta fram 
tydligare krav gällande menysystemets placering”. 
 

 Ulrika Sjöström Mats Hellman Peter Tallungs Proj.medl. 1 Proj.medl. 2 Kund (P Ahlström) 
FRÅGOR       

       

GRÄNSSNITT       
Menysystem       
Placering Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Utseende Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
       
Knappar       
Placering Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Utseende Ja Ja Ja Ja Nej Ja 
       
Struktur Beror på Ja Ja Ja Ja Ja 
Av gränssnitt       
       
Teckensnitt       
Stil Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Storlek Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
       
Färger       
Färgskala Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
       

 
Kommentarer 
 
 En av de tillfrågande tyckte att mockupen hjälper allt som är synligt.  
 Andra kommentarer som vi fick var att mockupen ger en överlägsen bild av 

gränssnittet och att man får något att diskutera kring.  
 En annan tillfrågad sa att det inte är säkert att mockupen exakt kan visa hur knapparna 

ska se ut men det beror på hur man utformar den. 
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Teknik 
 
I denna tabell kan man se hur intervjupersonerna svarade på ”Om mockup hjälper att ta fram 
tydligare krav” inom nedan nämnda områden, exempelvis ”Om mockupen hjälper att ta fram 
tydligare krav gällande vilket programspråk som ska användas”. 
 

 Ulrika Sjöström Mats Hellman Peter Tallungs Proj.medl. 1 Proj.medl. 2 Kund (P Ahlström) 
FRÅGOR       

       

TEKNIK       
Programspråk Nej Nej Nej Nej Beror på Nej 
       
Databas Nej Kanske Nej Nej Beror på Nej 
       
Säkerhet Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

 
 
Kommentarer 
 

 Kommentarer som vi fick under denna rubrik var att mockupen inte hjälper till att 
precisera en lösning utan man kan bara se att behovet av till exempel en databas finns.  

 
Funktioner 
 
I denna tabell kan man se hur intervjupersonerna svarade på ”Om mockup hjälper att ta fram 
tydligare krav” inom nedan nämnda områden, exempelvis ”Om mockupen hjälper att ta fram 
tydligare krav gällande funktioner i systemet”. 
 

 Ulrika Sjöström Mats Hellman Peter Tallungs Proj.medl. 1 Proj.medl. 2 Kund (P Ahlström) 
FRÅGOR       

       

FUNKTIONER       
Funktioner Ja Kanske Nej Ja Ja Ja 
I systemet       

 
Kommentarer 
 

 En av de tillfrågade ansåg att man ser funktionerna som är ”synliga” och dessa hjälper 
mockupen till att bli överens om, detta gäller dock inte de dolda funktionerna, menar 
den tillfrågade.  
 Samma åsikt hade ytterligare en tillfrågad som menar att mockupen kan ge en 

möjlighet att hitta funktionalitet som man inte tidigare har tänkt på.  

Andra lösningar på kommunikationsproblem 
Peter Tallungs tycker att en lösning på detta problem är att utbildningarna inom system-
utveckling borde bli bättre. Han menar att systemutvecklare borde bli uppmärksamma på detta 
problem och kunna hantera det på ett bra sätt. 
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Om utvecklarna får testa metoder för hur användarna tänker kan de få en större insikt i 
problemen, tycker Ulrika Sjöström. Hon menar också att det är när man använder ett system i 
sin arbetssituation som man verkligen vet hur man egentligen skulle ha velat ha systemet. 
Därför skulle ett flexibelt system som anpassar sig till användarsituationen vara en lösning.  
 
Sjöström anser även, som redan tagits upp, att en kombination av pappers och datoriserad 
prototyp skulle vara den bästa lösningen. Då kan användarna få uppleva hur systemet beter sig 
i arbetssituationen samtidigt som man ändå kan gå fram och ge förslag på pappersmockupen. 
 
Projektgruppen tar upp att det skulle ha varit en stor hjälp i fall man lätt kunnat flytta runt 
delarna i PowerPoint-prototypen medan denna diskuterades, för att se andra möjliga lösningar 
och testa olika variationer. Kunden tog under vår intervju med honom upp en liknande 
lösning. Han menade att om det funnits en programvara där man kunnat flytta runt delarna i 
gränssnittet, likt på en mockup, skulle vara en otrolig hjälp för att visa lösningar för sin kund.  
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Analys av resultat 

Kravspecifikation 
 
Hur går man idag tillväga vid framtagandet av kravspecifikationen?  
 
Alla intervjupersoner verkar ha insett att mockupen har en stor betydelse i utvecklingen för att 
förbättra kravinsamlingen. Många av intervjupersonerna talade om att de automatiskt använt 
sig av bilder och prototyper av det framtida systemet för att kunna visa kunden sina tankar 
och åsikter. Vi tror att anledningen till detta är att man lättare kan diskutera med hjälp av 
bilder istället för muntlig diskussion. Detta tar även Fred R. Barnard upp då han med ord-
språket ”en bild säger mer än tusen ord”, menar att bilder underlättar förståelsen. De är dock 
få som har använt den metod som vi har nämnt, fullt ut som ett underlag för experiment. 
Anledningen till detta tror vi kan bero på att den inte är så vida känd. För samtliga intervju-
personer, utom de på UIQ, fick vi förklara vad metoden innebar, hur den skulle användas och 
till vilken nytta. Vi hade själva inte heller hört talas om metoden förrän vi använde den under 
studier i höstas. Om metoden var mer känd tror vi att den skulle användas mer. Vi tror också 
att metoden kan verka oseriös om man inte vet vilken nytta den verkligen gör. Denna tanke 
höll kunden med om då han berättade för oss att han inte tyckte att kunder till ett system ska 
behöva sitta och jobba med mockuper. Vi tror därför det är viktigt att informera både om vad 
mockup är samt den nytta mockuper gör för de inblandade i projekt för att den ska tas på 
allvar.  
 
För framgång i ett systemutvecklingsprojekt är det viktigt att kraven är rätt från början 
eftersom faserna i utvecklingen bygger på varandra håller både författaren Ware Myers och 
intervjupersonerna på företaget UIQ, med om. De menar att om kraven kommer sent i 
utvecklingen är det svårt att följa dessa och då blir resultatet troligen sämre. 
Intervjupersonerna på UIQ menar att man måste ta hänsyn till användarnas och kundens krav 
för att förstå vad systemet ska ha för funktionalitet. Denna synpunkt får medhåll av de flesta 
författarna som vi presenterat under avsnittet teori. Suchman menar att om man inte tänker på 
användarnas krav, riskerar systemet att bli oanvänt. Vi har i denna undersökning sett att det är 
lättare att få användarnas krav rätt då man använder mockup. Den tvingar de inblandade att 
diskutera olika förslag och gör att man som utvecklare och användare funderar på olika 
möjliga lösningar i ett tidigare skede. Den gör också att man blir medveten och överens om 
vad som ska göras vilket man kan se i stycket nedan.  
 
Under observationen av projektgruppen märkte vi tydligt, innan användandet av mockup, att 
alla inte hade samma uppfattning om kraven som diskuterades. Då ord inte räckte till märkte 
vi hur kunden med gester försökte förstärka sina tankar. Han försökte även ge exempel från 
befintliga programvaror, men alla i gruppen verkade inte ha använt dessa, så förståelsen 
hjälptes inte av detta. En intressant iakttagelse var att efter mötet berättade kunden att han inte 
trodde att projektgruppen förstått vad han egentligen menade med vissa funktioner. Han 
trodde dock att en gemensam förståelse skulle dyka upp med tiden. Efter introduktionen av 
mockupen, då kunden skulle beskriva logotypen, såg vi en dramatisk förändring av förståelsen 
då han började rita den. Mockupen blev då som ett diskussionsunderlag där idéer framkom. 
Eftersom gruppen hade gjort en datoriserad prototyp, där man kunde uppleva systemets 
funktionalitet, men inte ändra på den. Mockupen, då kunden ritade logotypen, blev ett verktyg 
för att visa förändringar och förslag. Precis som Löwgren och Stolterman samt intervju-
personerna på UIQ har ansett så användes mockupen i detta fall som ett diskussionsunderlag 
kring interaktion i systemet och grafisk form. Mockupen användes alltså av gruppen på det 
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sätt som författarna förutsett, den blev ett verktyg för att skapa en gemensam bild kring hur 
det tänka systemet skulle se ut.  

Kommunikationsproblem och lösningar 
 
Vilka kommunikationsproblem existerar mellan parterna? 
 
Hur kan mockupen motverka dessa problem? 
 
I våra observationer och intervjuer har många olika problem inom kommunikationen visat sig 
och även olika lösningar på samma problem har presenterats. I teorin konstaterades det att 
problem i kommunikationen är grunden till många felaktiga system och det har vi definitivt 
insett i detta arbete, då vi analyserade och jämförde vårt insamlade material.  
 
Samtliga intervjupersoner har insett att det finns ett problem att få samma uppfattning av det 
system man kommer att konstruera. De olika intervjupersonerna kommer med olika för-
klaringar på varför dessa problem uppkommer. Ett centralt problem verkar vara att användare 
och utvecklare kan prata förbi varandra eftersom de ligger på olika kunskapsnivåer. Samma 
uppfattning har författaren Preece då hon menar att människor med olika bakgrunder har 
olika synvinklar på saker och ting. Ett problem som uppkommer av detta är att kraven tolkas 
olika mellan parterna. Här ser vi ett användningsområde där mockupen kan vara ett hjälp-
medel för att få samma synvinkel. Både Andersen, Preece och Roger samt intervjupersonerna 
Sjöström och Östvall menar att beroende på vilken referensram de olika parterna har så måste 
olika metoder tillämpas. Östvall menar också att utvecklaren måste gå ner på den kunskaps-
nivå som användarna har och på så sätt utveckla en god kommunikation som båda parter 
förstår. Mockupen kan hjälpa denna kommunikation i fall den tillverkas i ett material som alla 
inblandade parter känner till. Vi uppfattade det i våra observationer som mockupen blev något 
centralt och konkret att diskutera kring. Innan mockupintroduktionen skapade de olika 
referensramarna problem till exempel då kunden ville förklara en chatfunktion genom att 
exemplifiera denna från en programvara. Då alla inblandade inte kände till denna programvara, 
det vill säga hade olika referensramar, hjälptes inte förståelsen. Mockupen gav då hjälp i form 
av att de inblandade kunde konkret visa sina tankar och på så sätt få samma referensram. 
Sjöström nämnde däremot att om utvecklare och användare ligger på en gemensam hög nivå 
så kan man använda helt andra metoder och då är mockupen överflödig.  
 
Ulrika Sjöström uttryckte att pappersmockupen har nackdelen att den inte visar dynamiska 
skeenden. Denna synpunkt lyftes även fram i litteraturen av Stolterman och Löwgren, som 
dock menar att dynamiken kan visas i scenarier på papper. Sjöström håller dock inte med utan 
anser att man i stället kan kombinera en datoriserad prototyp med en pappersmockup, för att 
kunna uppleva dynamiken i systemet och samtidigt göra ändringar i pappersmockupen.  
 
Projektgruppen tyckte det var svårt att komma med konkreta krav i bara samtalsform. De 
ansåg att under det första mötet diskuterades kraven bara muntligt och det visade sig svårt att 
få fram tydliga krav. Projektgruppen menade att förståelsen ökade betydligt efter införandet av 
visuella hjälpmedel. Detta förstärker resonemanget ovan, då man gärna tar visuella hjälpmedel 
till hjälp för att kunna förklara.  
 
Ett problem som Sjöström tog upp var att användarna har förväntningar på systemet som 
han/hon inte vågar säga. Detta märkte vi i våra observationer då kunden först verkade vara 
nöjd med utseendet av systemet, men efter att en diskussion hade inletts och man hade använt 
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mockupen fick han fram sina verkliga åsikter. Vi såg däremot en brist då kunden efteråt 
berättade för oss att han hade idéer kring systemet som han inte tagit upp. Han berättade att 
han valt att inte berätta dessa eftersom han inte ville stressa gruppen. Alltså kunde inte mock-
upen helt avhjälpa detta problem. Det kan ha varit en nackdel att bara ha med en möjlig 
lösning på hur det framtida systemet ska se ut, som projektgruppen hade. Vi skulle vilja föreslå 
att man alltid har flera olika förslag med sig då man diskuterar med användarna, så att de inte 
blir låsta vid en lösning. Man kan då missa andra lösningar som kunde ha varit bättre. I fall 
gruppen hade visat upp flera mockuper kunde kunden kanske inspirerats att förklara sina 
verkliga tankar.  
 
Hellman anser att en viktig aspekt är att man inte ska börja utvecklingen med en avancerad 
teknisk prototyp. Han anser att detta kan hämma användarna att komma med feedback då 
prototypen ser för färdig ut. Detta såg vi under observationerna av projektgruppen. De hade 
gjort en prototyp i Powerpoint, som enligt oss såg ganska färdig ut. Kunden kom inte med 
direkta förslag på ändringar, då han troligen som Hellman säger blev hämmad. Detta märkte vi 
i dels då han senare använde mockupen som hjälpmedel, där han faktiskt hade synpunkter på 
sådant han innan sagt varit bra. En ytterligare situation var när vi samtalade med honom 
efteråt och han berättade att vissa saker i systemet fortfarande inte var som han tänkt sig.   
 
Observationen visade även ett annat problem då kunden inte hade lust att rita och experi-
mentera allt för mycket med mockupen. Han ansåg att det inte var kundens sak att sitta med 
gruppen och experimentera fram en lösning, utan ville av tidsbrist mer att gruppen skulle 
komma med förslag som han kunde kommentera. Vi insåg därför ett problem med mockupen, 
även om den kan underlätta kommunikationen kan den också bli svår att tillämpa i verklig-
heten. Tidsbrist kan göra att man inte har den tid det krävs att sitta och experimentera fram en 
lösning, menade han.   
 
Många av intervjupersonerna önskade en datoriserad mockup där man kunde flytta runt de 
olika delarna på gränssnittet. Detta anser vi kunde underlätta ”översättningen” som Ulrika 
nämnde då man inte behöver ”översätta” den pappersbaserade mockupen till ett gränssnitt på 
datorn. Om man använder en datoriserad mockup kan detta också anses som seriösare efter-
som man inte har exempelvis kritor, färgpapper eller saxar som hjälpmedel.  

Ger mockupen tydligare krav? 
 
Hjälper mockupen att ge tydligare krav i verkligheten?  

Gränssnitt 
Stolterman och Löwgren säger att mockupen tvingar parterna att hantera frågor kring inter-
aktion och grafisk form. Detta överensstämde med de svar vi fick i våra frågor kring gräns 
snittet. De flesta svarade att mockupen hjälpte att ge tydligare krav på gränssnittet. Både 
gällande utseende och placering av saker på gränssnittet upplevde de flesta att mockupen 
hjälpte. En av de tillfrågade sa att detta är mockupens starka sida, vilket många av författarna i 
vår problemformulering håller med om.  

Teknik 
Intervjupersonerna svarar relativt genomgående att mockupen inte hjälper att ta fram krav om 
tekniken bakom gränssnittet. Detta stämmer med Andersens resonemang om att det är de 
yttre egenskaperna, det vill säga gränssnittet, som användarna ska vara med att skapa, medan 
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de inre egenskaperna, till exempel databas och programmering, är utvecklarnas jobb att 
utforma. Alltså behövs inte mockup för detta ändamål. 

Funktioner 
Intervjupersonerna var inte överens om mockup hjälper framtagandet av tydliga krav gällande 
systemets funktioner. Flera sa att den möjligen kan hjälpa framtagandet av synliga funktioner 
det vill säga sådana som man kan se kommer att behövas, genom bilden av gränssnittet. Dessa 
synpunkter stämmer med att mockupen kan visa interaktiva skeenden, alltså vissa funktioner, 
samt Andersens konstaterande att den inte tar fram de inre egenskaperna hos systemet. 
Stolterman och Löwgren håller med om att nackdelen med mockup är att den inte visar dyna-
miska skeenden. En synpunkt var också att man kan med hjälp av mockupen hitta funktion-
alitet som man inte tidigare har tänkt på.  
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Slutsats 
 
Vi har kommit fram till att slutsatsen av vårt arbete är att mockupen underlättar kommun-
ikationen i systemutvecklingsarbetet. Under arbetets gång har vi både sett för- och nackdelar 
med denna metod. Vi har insett att de starka sidorna gällande metoden mockup är att det är 
ett lättare sätt som utvecklare att visa sina tankar på samt att det är något som alla kan använda 
oavsett kunskapsnivå. De svaga sidorna är att om kunden eller användarna inte har tid att 
lägga ner på mockupframtagandet, detta resulterar troligen i att det inte blir något att diskutera 
kring. Vi är också tveksamma till om kund/användare i verkligheten har tid att träffa varandra 
kontinuerligt och ta den tid som behövs för mockupframtagandet. Detta resulterar i att 
metoden mockup inte kan användas då så är fallet. En annan svag sida kan vara att mockupen 
inte visar systemets beteende under interaktionen med systemet. Vi tror även att denna metod 
kanske kan uppfattas som oseriös men troligen vet man inte då hur mycket en mockup 
faktiskt hjälper till i utvecklingen. Vi hoppas att vi har visat motsatsen i detta arbete. 
 
Vår hypotes lyder: 
 
”Om man använder mockup som komplement i förstudien till kravspecifikationen, så kan 
kunderna/användarna lättare formulera sina krav, vilket leder till en tydligare kravspecifikation.” 
 
Slutsatsen blev således att mockupen hjälper att ge tydligare krav vad gäller krav som faller 
under grafisk form, men även viss interaktion med systemet, som är synlig. Däremot hjälper 
den inte att ge tydligare krav gällande hur systemet ser ut under gränssnittet. Enligt oss och 
många författare därtill är det dock inte användarnas uppgift att utforma systemets tekniska 
egenskaper, utan detta är helt och hållet systemutvecklarnas uppgift att utforma och beskriva i 
kravspecifikationen. Därför är det inte direkt någon nackdel att mockupen inte hjälper att ta 
fram tekniska krav, så länge den används för kommunikationen mellan utvecklare och 
användare. 
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Diskussion 
 
Efter att ha genomfört vårt arbete med intervjuer och observationen kommer vi nu att föra en 
diskussion om hur vi upplevde metoden, resultatet och arbetsgången.  
 
Metoden vi valde kändes naturlig att välja eftersom vi ville se hur mockupen fungerade i 
verkligheten. Vi tyckte att detta arbetssätt fungerade bra då intervjuer och observationer 
genomfördes. Under intervjuerna använde vi oss av frågor som vi kunde diskutera kring och 
inte enkäter. Vi tror att detta hjälpte intervjupersonerna att ge oss mer insikt i ämnet än vad 
enkäter skulle ha givit oss. Vi anser att vi har hittat rätt personer att intervjua eftersom alla 
hade den yrkesroll som vi eftersökte. Glada är vi också över att alla tillfrågade var positiva till 
en intervju.  
 
När vi tänker tillbaka på vårt sätt att arbeta under arbetets gång har vi insett att vissa moment 
kunde ha gjorts annorlunda. Observationerna och intervjuerna kunde ha gjorts på ett större 
antal, för att få ett mer homogent resultat. Eftersom detta arbete var under en relativt kort 
tidsperiod så ansåg vi att tiden inte skulle räcka till för detta.  
  
Våra observationer har gjorts på studenter som inte har erfarenheter av kommunikation med 
kunder och därför kan ha andra problem som till exempel är stressade och frågar fel frågor. Vi 
har insett att detta kan ha påverkat vårt resultat då studenter och vana systemutvecklare inte 
har samma erfarenheter och kunskaper om kommunikationen mellan utvecklare och kund. 
 
Vi har även märkt att det är svårt att formulera skriftliga frågor på ett förståligt sätt för mot-
tagaren och att det är viktigt att tänka på detta när man utformar frågorna. Detta är något som 
vi kommer att bära med oss i framtiden.  
 
Innan detta arbete var vi positiva till användandet av mockup. Trots att vi har försökt att vara 
objektiva och tänkt på detta kan det ändå ha påverkat vårt resultat. 
 
Vi har insett under arbetets gång att de flesta av dem som vi har intervjuat har använt sig av en 
iterativ utvecklingsmodell. Vi tror att resultatet möjligtvis kunde ha blivit annorlunda om de 
hade tillämpat till exempel vattenfallsmodellen som inte är iterativ. I dessa modeller tror vi att 
mockupen är ännu viktigare än i den iterativa modellen därför varje steg är definitivt, vilket 
gör att riktigheten i kraven är ännu viktigare. 
 

Vidare forskningsområden 
 
Då vi färdigställt vårt kandidatarbete upptäckte vi att det finns andra frågor och områden att 
undersöka inom detta ämne. Exempel på vidare forskningsområden är: 
 

♦ Kommunikationen med hjälp av mockup inom projektgruppen. 
♦ Skillnaden mellan färdigställda system som har utvecklats med hjälp av mockup och de 

som inte har gjort det. 
♦ Framtagande av en datoriserad mockup och testa om detta är ett bättre alternativ. 
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Figur 1. Figuren visar livscykelmodellen (Efter Andersen, 1994, s 41) 
Figur 2. Figuren visar en av MDA-studenternas egengjorda mockup. (fotograferad: 

2003-03-24) 
Figur 3. Figuren visar en av MDA-studenternas egengjorda mockup. (fotograferad: 

2003-04-09) 
Figur 4. Figuren visar en utvecklingsmodell för prototyping. (Efter Andersen, 1994, sid. 

412) 
Figur 5. Figuren visar projektgruppen Entreprenörstorgets prototyp. (fotograferad: 

2003-04-09) 
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Bilagor 
 

Bilaga 1, frågor kring mockupen om den bidrar till en tydligare kravspecifikation 
 
Anser du att mockupen hjälpte er att få en tydligare gemensam bild kring följande 
områden? 
 
Svara antingen ja eller nej på ovanstående fråga angående nedanstående ämnen. 
 
Funktioner 
 
1. Anser du att mockupen hjälpte er att få en tydligare gemensam bild kring vilka 
funktioner som systemet ska ha (Exempelvis på en hemsida: forum, login och 
administrationssida.)? 
 
Gränssnitt  
 
2. Anser du att mockupen hjälpte er att få en tydligare gemensam bild kring menysystemet:   

A. Placering  
B. Utseende 
 

3. Anser du att mockupen hjälpte er att få en tydligare gemensam bild kring knapparna: 
A. Placering 
B. Utseende  
 

4. Anser du att mockupen hjälpte er att få en tydligare gemensam bild kring strukturen av 
gränssnittet? 
 
5. Anser du att mockupen hjälpte er att få en tydligare gemensam bild kring teckensnittet:  

A. Stil 
B. Storlek 

6. Anser du att mockupen hjälpte er att få en tydligare gemensam bild kring färgerna: 
A. Färgskala 

 
Teknik 
 
7. Anser du att mockupen hjälpte er att få en tydligare gemensam bild kring programspråk? 
 
8. Anser du att mockupen hjälpte er att få en tydligare gemensam bild kring behov och typ 
av databas? 
 
9. Anser du att mockupen hjälpte er att få en tydligare gemensam bild kring säkerhet i 
systemet? 
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Bilaga 2, övergripande frågor kring mockup till projektgrupp och kund 
 

 Såg du någon skillnad på kommunikationen innan och efter användandet av mockup? 
 

 Fanns det några problem med kommunikationen innan/efter? 
 

 Vad såg du för fördelar/Nackdelar med mockupen? 
 

 Ser du några andra lösningar på kommunikationsproblemet? 



Kandidatarbete VT-03 ”Förstår du vad jag menar?”  2003-05-27 
  
 

Elisabeth Fransson, Is00 
Maria Strand, Is00  Blekinge Tekniska Högskola 

3

Bilaga 3, övergripande frågor kring mockup till Ulrika Sjöström 
 
Projekt 

 
 Hur fungerade kommunikationen med kund/användare i de projekt du varit med i? 

 
 Var kund/användare överhuvudtaget med eller hur fick de fram sina krav? 

 
 Hur uttryckte de sina krav? Skriftligt? Muntlig diskussion?  

 
 Fanns det några problem i kommunikationen, som du märkte? 

 
 Tror du att ni förstod varandra, tror du att ni hade samma bild av vad som skulle 

utvecklas? 
 

 Blev de nöjda med slutresultatet? 
 
 
 
Allmänt 
  

 Ser du i övrigt några problem i kommunikationen mellan användare/utvecklare? 
 

 Vilka är de vanligaste problemen som du märkt? 
 

 Ser du några lösningar på dessa problem? 
 

 Används bara verbal kommunikation eller används modeller/bilder också på något 
sätt? 

 
 Tror du att modeller/bilder skulle underlätta kommunikationen? 

 
 Vad ser du för fördelar/nackdelar med en sådan lösning? 

 
 Ser du några andra slags lösningar? 

 
 Vad tror du om datoriserade prototyper, som sedan kan byggas på och utgöra en del 

av systemet? 
 

 Vad tror du studenter gör för fel när de kommunicerar med sina kund/användare i 
projekt inom skolan? 
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Bilaga 4, övergripande frågor kring mockup till intervjupersoner på UIQ 
 
 Vilken funktion har du inom företaget? 

 
 I hur stor utsträckning finns användaren med i processen att bestämma 

funktionaliteten på det nya systemet? 
 
 Hur arbetar ni med de framtida användarna, enkätutskick? Tester? 

 
 Hur gör ni? Frågor? Verbal kommunikation? Bilder? Modeller? Prototyp? 

 
 Vad finns det för problem med att få fram kraven? 

 
 Tycker du att ni får fram tydliga krav, eller är det svårt för användaren att definiera 

krav? 
 

 Finns det några vanliga problem i kommunikationen med användaren? 
 

 Har du något exempel på ett projekt som gick dåligt? Varför gick det fel? 
 

 Har du något exempel på ett projekt som gav bra resultat? Vad skilde det från andra 
som gått sämre? 

 
 Blir slutanvändarna nöjda? Känner de att deras krav kommit fram? 

 
 Ser du att det finns problem i kommunikationen mellan användare och utvecklare i 

systemutvecklingsprojekt i övrigt?  
 

 Har du något förslag på lösning av dessa problem? 
 

 Använder ni mockup? 
 

 Tror du att en mockup/modell skulle kunna underlätta kommunikationen? 
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Bilaga 5, övergripande frågor kring mockup till Peter Tallungs på Kentor 
 
 
 I hur stor utsträckning finns användaren med i processen att bestämma 

funktionaliteten på det nya systemet? 
 
 Hur arbetar ni med de framtida användarna, Verbal kommunikation? Bilder? 

Modeller? Prototyp? 
 

 Vad finns det för problem med att få fram kraven? 
 

 Tycker du att ni får fram tydliga krav, eller är det svårt för användaren att definiera 
krav? 

 
 Finns det några vanliga problem i kommunikationen med användaren? 

 
 Har du något förslag på lösning av dessa problem? 

 
 Blir slutanvändarna nöjda? Har du upplevt att de känner att deras krav kommit fram? 

 
 


