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Abstract

This report is about our work at the company ComOpt in Helsingborg. Our task there

has been to make presentations of the company´s products. The core in our work has

been graphic design, in this case on the interfaces of the presentations we have been

making. In our report we are reflecting about the designprocess we have been in and

asking questions such as: What is it that makes a good designer? And: Were do we

get our creativity and innovation from? Our conclusion is that a good designer is able

to produce good products even with the lack of important resources. A good designer

is creative and innovative. The designer knows him or herself and knows how to get

inspired and thereby get great ideas. We have noticed that we get these ideas by

ignoring the obvious and receiving inspiration through our surroundings.

During our work we have been using methods as interviews, feedbackmeetings,

mock-ups and storyboards and etcetera. This methods has helped us getting to know

the products, identify the customergroup and designing presentations that has been to

the satisfaction of our clients.
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Abstrakt

Denna rapport beskriver vårt projektarbete på ComOpt i Helsingborg. Uppgiften har

varit att göra presentationer av företagets produkter. Det centrala i arbetet har varit

grafisk design, i det här fallet gränssnittsdesign till de presentationer vi har gjort. I vår

rapport reflekterar vi över den designprocess vi har genomgått och ställer frågor som:

Vad gör en designer till en bra designer? Och: Var får vi kreativitet och inspiration

ifrån? Det vi har kommit fram till är att en bra designer kännetecknas av förmågan att

kunna prestera bra trots bristande resurser. En bra designer är kreativ och innovativ.

Denna kreativitet åstadkoms genom att designern känner sig själv på ett bra sätt och

vet hur han eller hon ska få inspiration. Vi har kommit fram till att mycket handlar

om att strunta i det självklara och få inspiration i sin omgivning. En inspirerande

omgivning ger ofta upphov till många bra idéer.

Under vårt arbete har vi använt oss av metoder såsom intervjuer,

feedbackmöten, mock-up och storyboard med flera. Detta har hjälpt oss att sätta oss

in i produkterna, identifiera kundgrupp och designa presentationer våra klienter har

varit nöjda med.

Sökord: Grafisk design, kreativitet, innovativ, inspiration, mock-up
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Presentation av projektgruppen och vår utbildning

Vi som gjort detta projekt är Freddy Ohlqvist och Andreas Nordenrot. Här följer en

presentation av oss och den utbildning vi går.

Freddy Ohlqvist

Freddy kommer från Osby i norra Skåne och är 22 år gammal. Han har gått 3-årig

ekonomisk linje på gymnasiet. Därefter jobbade han på en möbel industri i ett halvår

och bodde i Österrike ett halvår där han studerade tyska och åkte snowboard. Sedan

var det dags att börja studera och då blev det MDA-programmet.

Andreas Nordenrot

Andreas är 22 år och kommer ursprungligen från Tyringe i Skåne. På gymnasiet gick

han det samhällsvetenskapliga programmet för att därefter göra värnplikten. Den

gjorde han som gruppchef och flygplatsbrandman på F 17 i Kallinge. Efter

värnplikten sökte han in på MDA-programmet i Ronneby och kom in.

MDA-utbildningen

Programmet Människor Datateknik Arbetsliv1 syftar till att utbilda en ny grupp på

arbetsmarknaden. En grupp som har djupa kunskaper i både Arbetsvetenskap och

Datavetenskap. MDA och dess kurser är upplagda så att Arbetsvetenskap och

Datavetenskap integreras till en helhet. Denna integration ställer speciella krav på vad

som skall tas upp från de två ämnena och formerna för hur det skall tas upp.

Målsättningen är att inrikta utbildningen mot användbara tillämpningar, som är

anpassade till individen, samarbetet i gruppen och den organisation i vilken de skall

fungera.

                                                  
1 http://mda.bth.se
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INLEDNING
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Grafisk design med kreativitet som främsta resurs

Vi har gjort vårt kandidatarbete på företaget ComOpt2 i Helsingborg. De arbetar med

att framställa verktyg för planering av mobiltelefonnät. Vår uppgift hos dem har varit

att göra presentationer av dessa verktyg. Presentationerna är tänkta att visas upp på

mässor och liknande.

Vår inriktning har varit grafisk design. Vårt fokus under projektet har varit att

reflektera över den designprocess vi har befunnit oss i, ur vår utbildnings perspektiv.

Vi har reflekterat över vad det är som gör oss kreativa och hur vi skall gå tillväga för

att bli inspirerade. Vi har provat och reflekterat över olika metoder vi som designers

kan använda oss av för att få bra och innovativa idéer. Med andra ord vad det är som

gör en designer till en bra designer.

Det vi har gjort finns att beskåda på följande adresser:

http://mdaserver.iamlab.bth.se/~freddy/

http://hem.passagen.se/freddysweb/comopt/

Val av projektplats

När vi började söka en arbetsplats att vara på under vårt kandidatarbete hade vi några

kriterier. Det var att vi skulle jobba med att utveckla någonting, till exempel göra en

hemsida eller ett program eller liknande. Vi kunde även tänka oss att utvärdera ett

gränssnitt och sedan eventuellt förbättra designen på det. Design var följaktligen ett

nyckelord för vårt arbete.

Till att börja med sökte vi projektplats på ett företag i Karlskrona där vi tidigare

hade jobbat som Usability Engineers. De hade dock inte någon tid att avsätta för oss.

Vidare sökte vi projektplats utomlands, i Australien närmare bestämt, på Ericsson.

Även här blev det negativt svar. Med hjälp av kontakter på IAM-instutionen försökte

vi komma in på landstinget i Göteborg för att utveckla ett Intranät. Tyvärr skulle detta

projekt inte börja förrän tidigast i mars.

I december fick vi mail av en bekant vilken vi tidigare kontaktat. Han jobbade

på företaget ComOpt i Helsingborg och han skrev att de gärna tog emot oss. Vårt

arbete verkade vara att utveckla en interaktiv utbildning för någon av deras produkter.

Vi åkte till Helsingborg för att besöka företaget och då visade det sig att det mer rörde

                                                  
2 http://www.comopt.com
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sig om att göra presentationer av någon eller några av företagets produkter. Vi tyckte

detta lät bra och att det kunde passa oss och bestämde oss för att göra vårt

kandidatarbete på ComOpt.

Presentation av arbetsplatsen

Företaget ComOpt är ett oberoende företag med inriktning på

telekommunikationsplanering. ComOpt fokuserar sig framför allt på avancerade

applikationer inom service och beslutssupport baserad på optimering.

1996 grundades ComOpt AB som senare kom att köpas upp av SAFCO

Technologies. Under år 2000 köptes även SAFCO Technologies upp av ett annat

företag vid namn Agilent Technologies. Samarbetet med Agilent Technologies blev

dock inte särskilt lyckat för någon av parterna, vilket på ett ganska naturligt sätt

genererade till att ComOpt åter igen blev ett eget företag. Detta nåddes genom att

man köpte ut sig från Agilent Technologies.

ComOpt har specialiserat sig på optimering av nätverk. Med kunder över hela

världen blir det ganska logiskt att ha kontor även i andra länder. Huvudkontoret finns

i Sverige och Helsingborg medan det lite mindre kontoret ligger i Cardiff, England.

Företaget räknas som medelstort med cirka fyrtio anställda. ComOpt har inte speciellt

många konkurrenter ute på marknaden. De räknar med att de har fyra stora

konkurrenter runt om i världen.
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Inledande projektarbete

Vårt kandidatarbete skulle gå ut på att göra olika slags presentationer av ComOpts

produkter, det visste vi ganska tidigt, men var inte säkra på hur, eller i vilken form.

Det program vi bestämde oss för att använda till detta var Macromedia Flash. Det är

ett program som används för att skapa animationer och animerade filmer för datorer

och webb. Ingen av oss hade jobbat särskilt mycket med Flash innan, därför tog vi

tiden innan kandidatarbetet började, i början av januari, att lära oss det. Efter några

veckors hårt studerande av Flash tyckte vi att vi hade de kunskaper som krävdes för

att kunna sätta igång med vårt arbete.

Under våra första möten på ComOpt var vårt mål att hitta ett sätt att komma

igång med själva arbetet. Vi skulle inte göra någon utbildning fick vi reda på. Detta

eftersom den produkt vi skulle jobba med var precis utkommen på marknaden och

därför behövde de inga interaktiva utbildningar vid detta stadium. Istället skulle vi

börja med att göra säljande presentation för att marknadsföra produkten ACP3. Det

skulle vara en presentation som kunde passa in på en mässa eller eventuellt en

hemsida. Eftersom ComOpt inte visste mycket om vad man kunde göra med

programmet Flash bestämde vi att innan vi satte igång med något på allvar skulle vi

få en varsin PowerPoint-presentation, ta innehållet i dessa och göra om det till

Flashfilmer. Detta för att de på ComOpt skulle se möjligheterna och potentialen med

programmet Flash.

På ComOpt förstod de, när de fick se det vi gjort, att vi med Flash kunde göra

mycket fler och häftigare effekter än i till exempel PowerPoint. De tyckte det var bra

att de filmer vi hade gjort var lite ”hippa”. Det vill säga att vi hade mycket musik och

effekter i dem. De tyckte detta var ett bra sätt för att fånga uppmärksamhet på mässor.

Enligt ComOpt kan mässor ofta vara ”rena cirkusen”. Som exempel nämnde de en

mobiltelefontillverkare vilken helt enkelt slagit upp en skateboardramp där åkare

körde runt för att få ut sitt budskap: ”We support mobility.”

                                                  
3 Se bilaga 1
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Rapportens uppbyggnad

Rapporten består av fyra stora delar, de går under namnen Bakgrund, Vårt arbete,

Problem och Avslutning. I ”Bakgrund” berättar vi om våra och ComOpts mål med

vårt arbete och vad arbetet går ut på och vad vårt fokus är. Vi tar även upp de metoder

vi har använt oss av under projektets gång. Delen ”Vårt arbete” beskriver vad vi gjort

under terminen. Den innehåller beskrivning av produkter och kundgrupp samt

reflektioner över den designprocess vi har befunnit oss i.

I delen ”Problem” tar vi upp de problem vi har stött på under vårt projektarbete.

Efter denna del följer avslutningen med diskussion och sammanfattning.
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BAKGRUND
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I denna del beskriver vi vad vi hade för mål och syfte med vårt arbete. Vi skriver även

om vad ComOpt hade för mål med vårt arbete hos dem och vad de ville att vi skulle

prestera. Vi tar upp vad vårt fokus var och hur vi bestämde oss för att inrikta oss just

på det. Därefter beskriver vi de metoder vi använt oss av under projekttiden. Det är

metoder för att få fram fakta om bland annat produkterna och metoder för att få

inspiration och därigenom designa bra saker.

Mål

Under våra första intervjuer med våra kontakter på ComOpt ville vi få klart för oss

vad de hade för mål med vår närvaro och se om den överensstämde med våra

förväntningar på kandidatarbetet. Deras mål var att vi skulle göra nyskapande

presentationer av deras produkter och kanske även av företaget. De ansåg att vi kunde

tillföra lite mer ungdomlig design och layout och nya influenser på material för

mässor, hemsidor och liknande. Som de själva sa skulle vi göra ”flashiga och hippa”

presentationer.

Målet med vårt kandidatarbete var redan från första stund att arbeta med design.

Det vi helst ville syssla med och det vi båda var intresserade av var grafisk design,

såsom att designa gränssnittet på ett Intranät eller till ett program. Vårt uppdrag blev

nu att göra presentationer av företaget och dess produkter i programmet Flash. Mer

grafisk design än så här kunde det knappast bli för vår del, dessutom ville de att

presentationerna skulle var nyskapande och fräcka vilket innebar att vi verkligen fick

fria händer att använda vår fantasi och kreativitet när vi skapade presentationerna.

Denna frihet och ansvar tyckte vi var spännande och rolig att få, det skulle verkligen

ge oss en chans att vara kreativa och skapa fantasifulla saker. Vi insåg dock att denna

frihet innebar stora problem för oss. Företaget lade helt enkelt hela arbetet och

tillverkandet i våra händer utan att de själva skulle vara med och påverka särskilt

mycket. Vi hade räknat med att göra presentationerna med hjälp av Participatory

Design4  och Work Practice tillsammans med ComOpt. Med Participatory Design

menar vi utveckling och design genom att delta i den miljö designen är avsedd att

fungera i och arbeta tillsammans med användarna för att skapa så bra produkter som

möjligt. Ett designarbete där användaren medverkar så mycket som möjligt helt

                                                  
4 Läs mer om Participatory Design på http://pdc2002.interactiveinstitute.se/
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enkelt. Mer om PD finns att läsa i metodavsnittet. Work Practice innebär att vi gör

fältstudier och studerar användare och deras sätt att jobba för att få en bra bild över

vad som behövs och vilka problemdomäner som finns.

Den frihet vi hade fått innebar följaktligen att vi skulle arbeta mycket mer

autonomt än vi hade tänkt oss från början. Detta skulle leda till att vi skulle få svårt

att få material för en bra rapport.

Vi insåg dock att MDA inte bara är Work Practice och Participatory Design,

utan även förmågan att skapa bra grafisk design och det var ju det vi skulle jobba

med. Vårt mål och inriktning kunde följaktligen vara just den designprocess vi

arbetade i och den kreativitet, inspiration och fantasi som krävdes för lyckad grafisk

design. Dessutom kunde vi, för att uppnå bra design, fokusera oss på vad grafisk

design och IT-design egentligen innebar. I det här fallet innebär grafisk design för oss

att arbeta med form och färg för att skapa ett gränssnitt.

Vad är det vi gör egentligen?

Det vi har utvecklat under vårt arbete är produktpresentationer, vilket innebär att

kunder inte har den nära fysiska kontakt som de har med ett datorprogram. När det är

en programvara interagerar kunden med den genom att använda sig av tangentbord,

mus och liknande. När det gäller presentationer likt de vi har gjort sker interaktionen i

främst i ”luften” mellan kund och presentation. Med det menar vi att det är en form

av tyst interaktion som är mycket svårare för oss att fånga upp än om det hade varit

ett program. Det som sker är att den potentiella kunden tittar på presentationen, läser

och ser vad som händer, tar åt sig av det fakta som ges och förstår (förhoppningsvis)

budskapet. Interaktion finns alltså men den är inte lika tydlig, intim och omfattande

som när en kund praktiskt arbetar med ett program. Följaktligen var vi rädda att vi

inte skulle ha tillräckligt mycket MDA material och metoder att kunna jobba med.

Interaktionen var något vi tenderade att stirra oss blinda på. Det var det enda vi

kunde komma på som reflektionsämne i vårt projekt. Detta med interaktion mellan

människa och maskin som reflektionsämne har förekommit i nästan samtliga tidigare

projekt under vår utbildning. Vi kunde absolut inte hitta någonting annat som verkade

bra och intressant. Det var som i det gamla ordspråket ”Man ser inte skogen för alla
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träd” vilket syftar på att det kan va svårt att se någonting helt självklart när man

befinner sig mitt i det. Så var det även i vårt fall.

Under ett möte med våra handledare föreslog de att vi skulle reflektera över

själva designprocessen. Reflektera över hur vi arbetade och hur det gick till från

första möte till en färdig presentation. Detta förslag öppnade verkligen upp ögonen

för oss. Vi hade varit helt fokuserade på interaktionen mellan ComOpts kunder och

våra presentationer att vi helt hade glömt bort vad vi egentligen höll på med. Nu

ställde vi oss frågan: Vad är det vi gör egentligen? Det vi höll på med var design av

informationsteknik och IT-design leder till skapandet av IT-artefakter (Löwgren,

Stolterman, 1998). Hur går det då till när vi designar dessa artefakter? Vad får vi våra

idéer ifrån? Vad är det som gör en designer till en bra designer? När vi tänkte på

dessa frågor insåg vi att detta var intressant och att det fanns mycket att reflektera

över i designprocessen. Det var det vi höll på med hela dagarna, att designa. Att

designa grafiskt, det vill säga att vi jobbar med form och färg på ett gränssnitt. Trots

att vi inte har samma interaktion i våra presentationer som med ett vanligt program är

den grafiska designen otroligt viktig. Presentationerna skulle vara snygga och förstås

av dess publik. Kort sagt, de skulle ha en bra grafisk design. Det sättet som vi sedan

arbetar på och de metoder vi använder för grafisk design färgas av vårt MDA-

tänkande. Ett tänkande som sätter klientens krav, användarvänlighet och tätt

klientsamarbete i fokus.

Metoder

För att kunna designa ett bra gränssnitt krävs en hel del information. Det krävs

information som gör det möjligt att förstå och veta vad vår klient, det vill säga

ComOpt vill ha och vad de potentiella kunderna, köparna av produkterna som

presenteras, vill ha. Den design vi har utformat har vi baserat på den information vi

införskaffat via ett flertal olika metoder.

Intervjuer

Mestadels har vi haft möten där det främst har blivit intervjuer och diskussioner med

personer på ComOpt. Under intervjuerna har vi ställt frågor och sedan diskuterat

utifrån dessa. Frågorna har vi försökt ställa så objektivt som möjligt för att vi i minsta
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möjliga mån skall påverka svaren. Under diskussionerna har vi fått fram väldigt

mycket information som gynnat vårt arbete och vi har även genom dessa haft

möjligheten att designa de presentationer vi gjort för att det skall passa målgruppen.

Vidare har vi använt oss av en del participatory design, där vi deltagit i tester och

diskussioner som rört produkterna och kunderna.

Under vår utbildning på MDA har vi fått erfara att intervjuerna inte enbart är att

lita på. Ofta säger personen i fråga en sak och utför den på ett annat sätt eftersom man

ofta handlar instinktivt när man utför en uppgift som man gjort ett flertal gånger och

därför händer det att man glömmer små men viktiga detaljer i arbetet. Detta var något

vi var mycket uppmärksamma på när intervjuerna och diskussionerna hölls. Men för

att få ut det vi ville av dessa möten var vi tvungna att analysera de uppgifter vi fått

och sedan jämföra med den information vi skaffat genom etnografiska studier. Detta

visade sig vara ett bra sätt för oss att komma fram till den informationen vi behövde

för att skapa och designa presentationer som tilltalar användarna.

Att diskussioner och dialoger kan användas som ett hjälpmedel till ett program

eller system för att förstå det bättre beskrivs på ett bra sätt i boken ”The Fifth

Discipline”.

”In dialogue, a group explores complex difficult issues from

many points of view. Individuals suspend their assumptions

but they communicate their assumptions freely. The result is a

free exploration that brings to the surface the full depth of

people`s experience and thought, and yet can move beyond

their individual views.” (Senge, Peter M, 1994, s. 241)

Precis som Senge menar vi att vi genom en dialog kan utveckla våra egna tankar och

idéer. Detta tack vare att vi i en dialog får möjlighet att höra vad andra tänker om

samma sak. På det här sättet kan dra nytta av andras kunskaper och på så sätt skapa

sig mer erfarenhet inom området i fråga.
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Studier

En annan del i arbetet att skaffa fram information har varit studier. Studierna har

riktat in sig på situationer där personer arbetat med verktygen som ComOpt

tillhandahåller. När vi studerat de anställda med att arbeta och utföra olika uppgifter

har vi fått en hel del information om vad ComOpt verkligen är. Studierna har också

gett oss en bred och god förståelse för hur ComOpts produkter fungerar och

manövreras. Även detta genererade till att vår design skulle tilltala målgruppen.

Vidare har vi under vår MDA-utbildning lärt oss hur vi på bästa sätt kan dra nytta av

studierna för att få fram ett resultat med den viktigaste informationen och på så sätt få

god förståelse för produkten. Inspiration till den här metoden har vi fått från

etnografiska studier men eftersom vi inte gjort någon analys av våra fältstudier räknar

vi inte det som etnografi. Vi har bland annat tittat mycket på färger och en hel del på

vilken stil de har på kontoret, men även på de presentationer de använder sig av i

utbildningssyfte..

Mock-up/ Storyboard

För att kunna göra en bra design

tycker vi att man bör använda sig

av en mock-up eller storyboard.

Detta fungerar som en skiss för

att få ett mönster att följa och

rätta sig efter. Vi använder det

med andra ord som en plan. Vi

skissade först ner de idéer och

tankar vi hade och valde därefter

en design utifrån dem. Eftersom

vi använde oss av en storyboard

skissade vi ner designen för att

göra en likadan presentation i

Flash. En storyboard kan ses som

en kombination av scenarier och gränssnittsskisser. Detta gör vi för att presentationen

är uppbyggd ungefär som en film med olika scener som intro, avslutning med flera.

Våra storyboards består av två delar, en grafisk del och en textdel. I den grafiska
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delen är scenerna uppritade en och en och i textdelen står det på ett ungefär vilken

text som skall vara med i de olika scenerna, ungefär som ett manus.

Anledningen till att vi använder oss av storyboards är att de fungerar som

modeller, som en slags mock-uper för de presentationer vi gör. En mock-up är en

slags dynamisk pappersprototyp (Löwgren, Stolterman, 1998) över hur ett program

eller i vårt fall, en presentation, kan se ut. Oftast används mock-uper till att visa

kunder en modell över ett system eller liknande. Men de har i våra tidigare projekt

och även i detta visat sig att mock-uper kan vara lika bra att göra för sin egen skull.

De är nämligen utmärkta för att förvandla sin vision (Löwgren, Stolterman, 1998) av

något till en mer konkret bild. När vi fått den mer konkreta bild av vår vision, en så

kallad operativ bild, kan vi se om själva idén var så bra som vi trodde eller om något

behöver ändras. Mer om detta i avsnittet ”Design med hjälp av vision, operativ bild

och specifikation” senare i rapporten.

Fördelen med en mock-up är att det är lätt att ändra på och på så sätt kan vi lätt

prova nya lösningar vad det gäller den grafiska designen. Mock-uper har visat sig

vara väldigt användbart i nästan samtliga projekt vi har gjort under MDA-

utbildningen och så även i detta fall. Nackdelen med våra storyboards är dock att de

är föga begripliga för andra än oss själva, men med tanke på att vi gjorde enbart för

att underlätta vårt arbete och inte visade dem för vår klient ComOpt gjorde det

ingenting.

Co-viewing / Feedback

För att vi skulle få feedback på de saker vi hade gjort hade vi så kallade co-viewing5

möten med våra klienter på ComOpt. Ett co-viewing möte går helt enkelt till så att vi

tittar på det vi gjort tillsammans med våra klienter. Detta gör vi för att de ska få

tillfälle att säga vad de tycker om det vi gjort. Vad det tycker är bra, vad det tycker är

mindre bra och så vidare. Mötena har skett i ett särskilt sammanträdesrum på ComOpt

där vi har kopplat in vår bärbara dator och sedan spelat upp presentationerna på en

filmduk via en projektor. För det mesta hade vi även skickat presentationen med

email någon dag tidigare så de hade chansen att gå igenom den själva, vilket de dock

inte alltid hade tid med.

                                                  
5 För mer information om Co-viewing Sessions se Karasti, 2000 och Blomberg, Trigg, 2000
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Oftast har vi mest fått feedback angående innehållet i presentationen, det vill

säga om någonting saknas eller det finns felaktiga uppgifter. Feedback om själva

designen har varit mycket svårare att få. Det har mer varit enstaka kommentarer som:

”Det ser bra ut” eller ”Nja, vi kanske skulle ha en annan bakgrundsfärg”. Dock har vi

genom att visa upp flera presentationer på ett möte fått fram vad våra klienter gillar

och vad det är de vill ha. Läs mer om detta på sidan 40.

På mötena har vi varit allt från oss och endast en anställd till så många som fem. På

de möten där vi bara haft en närvarande har det ganska svårt att få igång diskussioner

om presentationerna. Det beror, i vår mening, på att klienten kan känna sig olustig i

att kritisera oss helt ensam utan något stöd från arbetskamrater. Därför önskar vi att vi

oftare hade fått tillfälle att ha fler personer närvarande men detta har tyvärr ej varit

möjligt på grund av tidsbrist hos klienterna. Vid möten med flera närvarande blev det

ofta livliga diskussioner efter att vi visat en presentation. De anställda började prata

med varandra om vad de tyckte om och inte tyckte om och hur det kunde se ut. Då

kunde vi helt enkelt anteckna och hänge till det som sades utan att knappt behöva

delta i diskussionen. Ibland tenderade dessa diskussioner även att skena iväg till

någon slags brainstorming om saker som var utanför vårt område. Vid ett tillfälle

ledde en sån här diskussion till att de ville att vi skulle göra om företagets hemsida.

Detta var i slutet av vårt projekt och vi fick förklara att vi varken hade tid till det eller

att det ingick i våra åtaganden. Dock var det alltid nyttigt att ta del av den här

brainstormingen för då kunde vi bättre förstå vad våra klienter ville se och vi kunde

förstå deras visioner. Dessa kunde vi sedan ha i åtanke när vi skapade våra

presentationer.

Participatory Design

Participatory Design var något vi ville använda oss av mycket under vårt projekt. PD

innebär ett tätt samarbete mellan designer och klient för att gemensamt komma fram

till en design som fungerar i sitt kontext. Under tidigare projekt har PD visat sig var

mycket effektivt med metoder som Future Workshops och mock-upmöten med

klienter och användare. Dessa metoder har effektivt gjort att användaren engagerat sig

i designen och det är mycket det som PD handlar om, att just engagera användaren

(Try, Pollock, 1994). Detta leder ofta till att slutprodukten blir mycket bra och

användbar för de som skall arbeta med den.
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PD research began in the mid 1970´s in reaction

to the ways in which computer-based systems were

introduced in the workplace and to the deleterious

effects these systems were having on workers.

(Kensing, Blomberg, 1998, s.169)

Detta citat visar på att PD var nödvändigt för att användare skulle bli nöjda med de

system som introducerades i deras arbetsmiljöer. Det är framförallt detta PD är till

för, att få nöjda användare vilka bidragit till designen av produkten. Dock tillät inte

detta projekt oss att utnyttja detta så mycket som vi önskat, då det inte var några

egentliga system vi arbetade med utan presentationer. Vi använde oss av mock-uper

men dock bara för vår egen skull eftersom vår klient ville se färdiga presentationer.

Men eftersom vi varit inspirerade av PD och försökt att vara flexibla i vårt arbete

hittade vi nya metoder som vi anser hamnade inom ramen för PD. Det var främst våra

Co-viewing möten som gav lyckade resultat i att få vår klient att engagera sig i

designen. Detta var inte en metod som vi från början hade räknat med skulle engagera

användarna i den grad den gjorde. Men genom att vara flexibla och låta klienten

komma till tals resulterade mötena att vi kunde designa presentationerna på ett sätt

som gjorde klienten nöjd.

Metoder för inspiration

Vi har till stor del baserat designen på vår egen fantasi och kreativitet. Vi har använt

oss av tidningar, böcker, tv, Internet och även vår omgivning som inspirationskällor.

Vi har alltså försökt utnyttja alla källor som vi kunde tänka på. Eftersom våra

inspirationskällor finns på väldigt skilda områden har vi fått idéer och tankar om flera

designriktningar. Detta är något vi har haft stor nytta av i vårt arbete för att komma

fram till en god design eftersom vi kunnat se vad människor vill ha bland annat

genom att titta vad folk köper och hur de sakerna ser ut.  Med god design menar vi en

design som tilltalar och inspirerar användarna till att använda designen, eller som i

vårt fall få intresse för produkten som designen representerar.
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Vi vill trycka på att det behövs nya synvinklar på saker och ting. Man behöver

inspiration för att prestera. Det man inte vet bör man enligt oss ta reda på och på så

sätt öka sin kunskap om hur saker fungerar runt omkring en själv. Hur får man då lätt

reda på informationen man söker? Vi har bland annat använt oss av att försöka och

sedan se vad som händer ”try and see” tillsammans med den kunskap vi skaffat oss

under vår utbildning. diSessa, Andrea A skriver att vårt lärande till stor del är

beroende av artefakter, men även nytänkande.

”A computional medium must be expressive. It must exstend

minds with new ways of thinking and knowing.” (diSessa,

Andrea A, 2000, s. 111)

Vi anser precis som diSessa att vi måste lära oss att ta tillvara på den inspiration som

vi inhämtar från olika ställen för att veta vad som tilltalar en användare. Genom att

göra nyskapande design blir användaren enligt våra erfarenheter uppmärksam och

intresserad av designen. Detta är något vi har gjort i arbetet med designen och

framställningen av presentationerna.

Böcker & tidningar

Som vi tidigare nämnt har en av våra inspirationskällor varit tidningar och böcker.

Böckerna hade vi stor nytta av när vi skulle lära oss Flash och hur man gör en bra

grafisk design. Vidare har vi fått flera referenser med hjälp av böckerna, men

viktigast av allt är att både tidningar och böcker som innehåller mycket design och

detta är något som vi har tagit tillvara på. Vi har inspirerats av till exempel en bild

som tonats ut, en text som visats på ett speciellt sätt. Det är sådana här saker som gör

att en design blir bra och attraktiv. Människan är till sin natur inte en passivt

registrerande varelse som mottar sinnesintryck från omvärlden. Vi är istället aktiva

och skapar meningsfulla helheter av det vi varseblir. Detta visar att individers sätt att

uppfatta världen och agera i den har ett intimt samband med de omgivande sociala

och kulturella mönstren. Säljö menar att detta har stor betydelse i lärandeprocessen.

Han skriver:
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”De sätt att tala, lösa och definiera problem som vi möter i

vår omvärld, tar vi över och använder för eget bruk.

Kulturella föreställningar och redskap förs vidare genom

kommunikation, och kommunikation är också länken

mellan människors tänkande.” (Säljö, Roger, 2000, s.105)

Även vi har upplevt i vårt arbete att människor härmar andra personers beteende i

olika situationer. Detta har vi haft stor nytta av i vårt arbete med den grafiska

designen genom att vi kunnat skapa en design som man förknippar med ComOpt.

För att få tag på dessa tidningar och böcker har vi främst tittat i vår gamla

kurslitteratur, men även mycket på bibliotek och i olika bokhandlar. Detta har enligt

våra erfarenheter under tidigare projekt i utbildningen visat sig vara ett bra sätt att gå

tillväga för att införskaffa information.

Internet

Internet anser vi vara en källa där design spelar väldigt stor roll. Här är allt anpassat

till den som tittar på det. Vidare har vi skaffat oss kunskaper genom att både titta på

ett flertal olika designer och läsa ett antal texter om design och utveckling av

program.

Eftersom konkurrensen är så stor mellan olika företag på Internet är det

användarens subjektiva bedömning som avgör vilken design som är mest tilltalande.

”Ju hårdare konkurrensen blir desto mera avgörande blir

subjektiva faktorer.”(Hogedal, Lasse, 1994, s.54)

Precis som Hogedal menar vi att man som designer är tvungen att skaffa en bra och

tilltalande design på en webbsida för att locka så många personer som möjligt. Detta

har påverkat oss genom att vi fått skiftande inspiration till vår grafiska design.

Internet är vidare en av de enklaste källorna att hitta information om design och

utveckling. Detta gör att utbudet är stort och varierande vilket tillsammans med vår

egen kreativitet och fantasi gör att vi kan få inspiration av all den design som redan

finns.
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Omgivning

En annan del i vårt sätt att hämta inspiration är att göra det från vår omgivning.

Omgivningen är enligt oss en av de största inspirationskällorna som finns eftersom

den ena platsen inte är den andra lik. Vi har inspirerats av väder, vind, djur och natur,

men även av olika artefakter som finns runt omkring oss. Det kan vara en soptunna

eller en affär, det kan till och med vara en ett bord som ligger söndrigt på marken.

Sådana saker återspelglas dock sällan direkt i designen utan fungerar som inspiration

och kan ses som en liten del i alla de intryck från omgivningen som tillsammans

skapar en hel design. Ett konkret exempel på hur ett sinnesintryck tas upp i designen

är dock till exempel himmel och hav, som inspirerat oss till en av de designerna vi

gjort (se sidan 44). Vi har upplevt att just den här designen är den vi kunnat ta tillvara

på bästa sätt i våra presentationer. Ofta finns lösningen på designproblemen alldeles i

närheten men kan vara svår att hitta just för att det är för nära. Därför har vi upplevt

det som både avslappnande och inspirationsgivande att gå ut och se vad som finns

och sedan ofta hitta det på vägen tillbaka till arbetet. Omgivningen har gjort intryck

på vårt sätt att uppfatta saker och ting. Vi har alltså lärt oss av omgivningen genom att

vara i den och utöva de saker den erbjuder.

”People learn by experience – imitating and attempting.

They certanly may discuss their performance with each

other and try to learn more about what to do and how to do

it, but these are action centered skills because the things that

must be learned and done have, in the final analysis, the

character of events.” (Zuboff, Shoshana, 1988, s.175)

Precis som Zuboff menar vi att man lär sig genom bland annat erfarenhet och att

härma andra i sin omgivning. Genom att diskutera de intryck man fått med andra kan

man enligt vår erfarenhet lära sig mer och på så vis har vi inspirerats av omgivningen

till att skapa.
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VÅRT ARBETE
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Denna del handlar om vårt arbete på ComOpt och vad vi har gjort under vår

projekttid. Produkter och kunder är det första avsnittet, och det redogör för vad vi

kommit fram till under studier för att identifiera kunder och för att sätta oss in i

produkterna vi skulle presentera. Därefter ägnar vi oss att reflektera över, och

beskriva designprocessen, vilket har varit vårt fokus under projektet.

Produkter och kunder

Produkterna

Ett naturligt första steg i vårt arbeta var att ordentligt sätta oss in i de produkter vi

skulle presentera. Grafisk design i all ära, men för att designen skulle bli så bra som

möjligt ansåg vi att det var viktigt att vi var väl insatta i produkterna. Detta för att

bättre förstå dess fördelar och funktioner och då kunna framhäva dem på ett bra sätt i

våra presentationer. Det är viktigt för oss som designers att få en helhetsbild av

arbetet på företaget för att förstå vad de vill ha och vad som ska produceras. Detta

skriver Button (2000) om, och det är även något vi har märkt under vår utbildning och

i tidigare projekt. Det var även viktigt för oss att förstå företagets stil och ansikte utåt

för att göra presentationerna som ett kännetecken för ComOpt.

Vi satte oss in i produkterna med hjälp av möten med utvecklare och anställda

på ComOpt, samt en del observationer av arbetet med produkterna. De fick helt

enkelt förklara för oss vad produkterna gjorde och hur de fungerade. Vid det här

tillfället hade vi knappt någon kunskap om hur mobiltelefoni fungerade

överhuvudtaget. Därför blev deras första uppgift att på ett enkelt och kortfattat sätt

förklara hur mobiltelefonmaster och sändare fungerade. Sedan fick de förklara hur

deras produkter passade in i det hela och vad produkterna gjorde. Vi tittade även på

och observerade de anställda när de arbetade med produkterna och passade då även

på att ställa frågor om det var något vi inte förstod. Vi fick även tillgång till en hel del

pappersmaterial om de olika produkterna.

ComOpt har för närvarande tre produkter de jobbar med. Det är CellOpt AFP

(Automatic Frequency Planner), CellOpt ACP (Automatic Cell Planner) och CellOpt

MDA(Measured Data Analysis). Det är dessa tre produkter vi har haft i uppdrag att

presentera. För att läsa mer utförligt om de olika produkterna, se Bilaga 1.
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Kunder

För att våra presentationer skulle nå ut och förstås var det naturligtvis viktigt för oss

att veta vilka kunder de skulle rikta sig mot. Detta för att vi skulle kunna anpassa vår

design efter just denna grupp. Eftersom vi inte hade någon möjlighet att komma i

kontakt med kunderna fick vi intervjua säljare och kundansvariga på ComOpt för att

få grepp om vilka deras kunder var.

ComOpt säljer sina produkter ”business to business” det vill säga att de säljer

till andra företag. Kunderna är företag som sysslar med planering av mobilnät. Med

planering innebär att de bestämmer var masterna skall placeras och hur sändarna på

masterna skall ställas in och så vidare. ComOpt har i dagens läge inga kunder i

Sverige, men de utländska kunderna motsvaras av till exempel Telia, Comviq och

Europolitan. Det är dock inte bara telefonbolag som är kunder utan även företag som

Ericsson. Ericsson håller på att bygga en plattform som skall utformas så den är

anpassad till ComOpts produkter.

För att vi skulle förstå vilka kunderna var, var det viktigt att vi först förstod

fördelarna med de produkter ComOpt säljer och hur nätplanering görs utan deras

produkter. När vi gör det är det lättare att sätta sig in i den enskilda kundens situation.

Vi har därför under intervjuer med de anställda på ComOpt förhört oss på vilka de

största fördelarna deras produkter har.

Idag sköts arbete med nätplanering datoriserat med hjälp av en så kallad Wizard

som simulerar själva mobilnätet. Därefter får den som jobbar med verktyget

(nätplaneraren) själv prova sig fram till olika lösningar vad det gäller styrka, riktning

och lutning på sändarna.

Fördelen med ComOpts produkter AFP och ACP är att de kan kopplas direkt till

en Wizard och ta del av dess indata och sedan automatiskt prova sig fram olika

lösningar efter kundens kriterier. Medan en nätplanerare för hand alltså får sitta och

prova sig fram till olika lösningar och möjligheter sköter AFP och ACP:n detta

automatiskt och kan då prova i stort sätt ett oändligt antal olika möjligheter och

komma fram till de optimala inställningarna. Detta innebär ett antal stora värden för

kunden.
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- Tidsbesparing, det som tidigare kunde ta veckor sköts nu automatiskt

och blir kan bli klart på minuter.

- Nätet får en högre kvalité, det vill säga att mottagning och täckning blir

bättre.

- Reducerade infrastrukturkostnader. Med andra ord att istället för att

kunden kanske skulle behöva bygga ut sitt nät för att få bra kvalité på det

utnyttjas de befintliga sändarna och masterna till max.

Ett intressant, och förmodligen ganska vanligt faktum är att de som är ansvariga för

att köpa ComOpts produkter, inte är de samma som arbetar med dem. Vi kan alltså

säga att de har två sorters kunder i en kund.

De som är ansvariga för att köpa in produkterna sitter ofta som chefer på

avdelningen för nätplanering eller nätoptimering. De som kommer att arbeta med

produkten jobbar på dessa avdelningar och arbetar med att just planerar och optimera

mobilnäten. Naturligtvis är det stora skillnader på dessa två grupper. Nätplanerarna är

i genomsnitt i åldern 25-35 år med ingenjörsutbildning på 80 poäng eller mer. I 80 %

av fallen är det män. Deras uppgift är att planera framtida nät och optimera

nuvarande. Inköparna däremot är i åldern 35-45 år, även här är det främst män. De

som sitter som chefer på nätplanerings och optimerings avdelningar och har ofta ett

förflutet som nätplanerare. Deras arbetsuppgifter är att leda avdelningen och ansvara

för budget och liknande. Det faktum att användarna och inköparna var två skilda

grupper gjorde att vi var tvungna att skapa presentationer som tilltalade båda dessa.

Något vi kom på en tid efter vi gjort vår undersökning om kundgrupp var att

målgruppen liknade väldigt mycket de som arbetade på ComOpt. Nästan alla var män

och i åldern 25-45 år. Deras utbildning stämde också överens med kundgruppens. De

var högskoleutbildade ingenjörer. Med tanke på att vi inte hade någon möjlighet att

träffa kunderna var det väldigt bra att de anställda på ComOpt överensstämde med

kundgruppen. De var då perfekta att testa våra presentationer på. Naturligtvis kan de

inte jämföras med kundgruppen när det gäller att förstå presentationerna eftersom de

ju faktiskt varit med och utvecklat produkterna och kunde dem innan och utantill.

Däremot var det gränssnittet som vi kunde få en likvärdig åsikt om, och detta var vår

främsta uppgift i vårt projekt. Att designa grafiskt, och nu kunde vi följaktligen få

personer likvärdiga kundgruppens åsikter om gränssnittet.
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Vem ansvarar för inköp?

När ett köp ska gå igenom måste både nätplanerarna och inköparna vara övertygade

om produkternas användbarhet. Vår fråga blir naturligtvis hur vi skall presentera en

produkt på ett sätt som lockar båda då? Först och främst gäller det att se deras olika

intressen i produkten. Inköparen, vilken är budgetansvarig, ser mycket till de

ekonomiska aspekterna av produkternas värde. Inköparens mål är att göra sin

avdelning mer lönsam och därför är sparade pengar och sparad tid viktiga faktorer för

denne. Nätplaneraren som kommer att jobba med verktyget ser mer till programmets

funktioner och användarvänlighet. De vill ha ett verktyg som är lätt att jobba med och

som kan underlätta deras arbete. Vilket framkommit genom intervjuer med anställda

på ComOpt som ofta träffar kunder. Ett annat sätt att se vad de olika parterna är

intresserade av är att se hur de beter sig då ComOpt håller utbildning för dem då de

köpt en produkt. Utbildningen, där både inköpare och nätplanerare deltar, pågår under

två till tre dagar och innefattar en genomgång av funktioner på produkten samt

praktiska övningar. Här märks det att inköparna vill sitta och lyssna på en föreläsare

som berättar om programmet medan de yngre vill ha många praktiska övningar och

lära sig genom att göra sakerna. Att det är så här beror förmodligen på att det är de

unga nätplanerarna som kommer att arbeta med programmet och då är intresserade av

att prova och lära sig det så fort som möjligt. Inköparna vill ha en mer översiktlig

uppfattning över hur det hela fungerar och de fördelar som produkten har.

Reflektioner över Designprocessen

Fånga designprocessen

De första veckorna på ComOpt var våra uppgifter att sätta oss in i produkterna och

deras funktioner. Detta för att vi skulle känna till och vara väl förstådda med dem som

vi skulle jobba med. Vi gjorde intervjuer med de anställda, vi studerade även själva

programvaran och läste mycket information om de olika produkterna. Den andra

uppgiften var att identifiera de kunder som skulle få se de presentationer vi gjort. På

så vis skulle få reda på vilka presentationen skulle anpassas till. Genom intervjuer

med säljare och anställda på ComOpt, vilka fick förklara hur deras kundgrupp såg ut,



Andreas Nordenrot
Freddy Ohlqvist
Grafisk Design med kreativitet som främsta resurs – Reflektioner över en designprocess
2002-06-13

29

fick vi veta deras kundgrupp. Under tiden som detta skedde jobbade vi även parallellt

med att tillverka presentationer av produkterna.

När det var dags att försöka fånga vår egen designprocess gällde det att stanna

upp i arbetet och reflektera över vad vi egentligen hade gjort. Under cirka en månads

tid hade vi nu studerat produkterna, kundgruppen och arbetat med presentationer. Nu

gällde det att tänka efter vad vi gjort och hur vi hade gjort det. Trots att vi fortfarande

höll på med att göra presentationer fick vi verkligen fundera och diskutera med

varandra hur vi hade gått tillväga i vårt skapande. Vi fick studera oss själva när vi

arbetade för att kunna fånga designprocessen.

Kravspecifikationsmöte med klienten

Förtroende är nyckeln till kreativitet

Vi fick tidigt reda på att vi hade i stort sätt fria händer när vi skulle designa

presentationerna. Detta innebar att vi obehindrat kunde använda vår egen kreativitet

och fantasi för att skapa grafiskt. Utseendet på presentationerna låg helt på vårt bord

det enda vår klient på ComOpt styrde var innehållet i presentationen i fråga om text,

fakta och budskap. Naturligtvis tyckte vi det var roligt att fick fria händer att designa

men det kändes även lite skrämmande för vi är ofta vana att arbeta inom vissa ramar

och regler. Men det kändes skönt att vi fick denna frihet att skapa, och dessutom

innebar ju det att de hade förtroende för oss och litade på oss. Det är även förtroende

och frihet som är nyckeln till kreativitet.

The entire creative process is based on trust. Trust

between writer,designer and client. It’s like when

 your dad took you to the pool for the first time

as a kid and he says: Jump, I’ll catch you.

Todd Lief, författare6

Naturligtvis kunde inte vi “skrapa ihop” vad som helst till en presentation till

ComOpt och tro att de skulle acceptera det. De hade höga krav på det vi gjorde, både

på innehåll och på utseende. Men de ville alltså inte till en början lägga sig i hur en

                                                  
6 Citat är hämtat ur Oldach, Creativity for graphic Designers
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presentation skulle se ut. När presentationen var klar däremot kunde de komma med

synpunkter om de ville att något skulle ändras.

Dock arbetade vi inte helt utan riktlinjer från början heller. Bland det första vi

fick göra på ComOpt var att visa vad som gick att göra med Flash. När vi visade detta

för dem uttalade de att de gillade det vi hade gjort och de gillade mycket rörelse och

mycket effekter i presentationerna.

Dessutom var det viktigt att vi själva satte upp lite restriktioner för vårt

designarbete. Utan restriktioner har kreativiteten inget att arbeta mot, inget att ”ta

spjärn emot” (Löwgren, Stolterman, 1998). Eller som Gargarian skriver:

Without restrictions, a designer would be unable to choose

from the possible actions he could take; he would

 be paralyzed. […] restrictions provide the designer

freedom rather than enslavement (Gargarian, 1996, s.132)

Det Gargarian skriver om är vad han kallar ”Freedom in Restrictions”, alltså att

begränsningarna ger frihet och bättre arbetsförhållanden. Det gällde helt enkelt för oss

att hitta någon form av begränsning för att det skulle bli lättare att arbeta. Vi insåg att

faktumet att det var presentationer vi skulle göra begränsade oss i sig, men ändå fanns

det behov av ramar för oss. I våra första presentationer var våra restriktioner väldigt

få vilket resulterade i presentationer som kunde bli ganska röriga och

osammanhängande. I de slutliga hade vi dock begränsat oss till en design som var

mer lik en hemsida med tydliga rubriker, underrubriker och liknande. Följaktligen

blev de bättre och deras budskap var lättare att förstå. Desto mer begränsningar vi

satte för oss själva desto bättre blev alltså vårt arbete, men det viktiga var att det var

vi själva som satte dessa begränsningar och inte vår klient.

Innehåll i presentationerna

Trots att vi främst jobbat med den grafiska designen i form av själva gränssnittet på

våra presentationer är trots allt innehållet det viktiga. Presentationen skall framföra ett

budskap och marknadsföra och skapa förstående och intresse för en produkt. Trots att

vi studerat till exempel produkterna ingående ville vi ändå alltid ha ett eller flera

möten om vad vår klient ville skulle vara med i presentationen av produkten. Under
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dessa möten fick de anställda berätta vad det tyckte var viktigast och mest unikt med

produkten, och vad presentationen skulle framhäva. Ofta fick vi se på PowerPoint

presentationer av produkterna, som brukade visas på försäljningsmöten med

potentiella kunder. På detta vis fick vi en uppfattning av hur produkten brukade

presenteras och vad som framhävdes i dessa presentationer.

I boken Creativity for Graphic Designers skriver Mark Oldach (1995) att

designerna kan göra två huvudmisstag under ett projekt med en klient. Det första är

att sätt för mycket tilltro till vad klienten säger. Det andra är att sätta för lite tilltro vad

klienten säger. Detta har stämt väldigt väl in på vårt projekt. När våra klienter har

kommit i gång och börjat prata om en produkt och vad som skall vara med i en

presentation kändes det ofta som de skenade iväg och ville ha med alldeles för

mycket saker i dem. Det kunde till exempel vara att de ville ha med invecklade

tekniska tabeller och diagram. Då har vi ofta fått avråda och förklara att detta kanske

inte passar särskilt bra in i en presentation som kommer att köras utan att någon står

bredvid och förklarar den. De PowerPoint presentationer vi fick se innehöll ofta

denna typ av komplicerade tabeller och diagram. Skillnaden här är att de alltid körs

för publiken av en säljare på ComOpt som förklarar innebörden av allt i

presentationen. Våra presentationer dock är till för att köras för sig själv på en mässa.

Det är därför viktigt att så mycket som möjligt undvika komplicerade diagram och

tabeller. Även om publiken ofta är tekniskt kunnig inom området, tenderar

avancerade saker att göra presentationen tråkig och då tappar publiken intresset.

Istället har vi försökt att ta fram tabellens eller diagrammets syfte och budskap och

visat det på ett enklare sätt till exempel med bilder och lite text.

Att begränsa kunden på detta viset, är något vi lärt oss under tidigare projekt.

Kunden kan ofta tendera att skena iväg i dennes krav, och med tanke på att det är

tidsbegränsande projekt, finns risken att vi som designers inte hinner med att göra

allting, vilket kan resultera i en halvfärdig produkt.

Det andra misstaget designern kunde göra var att lyssna för lite på vad klienten

hade att säga. Detta har vi försökt undvika genom att verkligen lyssna på vad de har

att säga. Vi har på våra möten försökt att få klienten att prata så mycket som möjligt

medan vi själva har suttit tysta och gjort stödanteckningar. När klienten börjar komma

igång och prata kommer verkligen ett möte igång och viktig fakta kommer fram.

Genom att ställa frågor som: ”Vad gör er produkt unik?” eller ”På vilket sätt tjänar
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kunden på att skaffa er produkt?” är det lätt att få klienten att prata på. Dock var det

viktigt att avbryta om vi inte förstod vad som menades eller om vi inte hängde med i

vad som sades. Det gällde för oss att inte missa någon typ av information och försöka

samla så mycket fakta som möjligt. Du kan aldrig få för mycket information och

ingen information är dålig information (Oldach 1995). Även om det som sades och de

förslag på innehåll kom fram inte var användbara i våra presentationer, till exempel

tabellerna och diagrammen, fick vi alltid en bra uppfattning om vad som skulle fram i

presentationerna. Det är det som är fördelen med att lyssna på en anställd berätta om

en produkt vilken denne verkligen brinner för, och själv har varit med om att

utveckla.

Efter att ha suttit i ett möte med klienten har vi mycket material både i våra

huvuden och nedskrivet i stödanteckningar. Det viktigast är då att se till att göra en så

kallad ”mind dump” det vill säga skriva ner all information vi har i huvudet på papper

så snart som möjligt. Detta blir ett värdefullt dokument när vi sedan börjar arbeta med

designen av presentationen.

Design

Under kravspecifikationsmöte samlar vi in fakta om det vi ska presentera. Vi får reda

på vilken fakta som skall vara med i presentationen och vi får material vi kan

använda. Därefter kommer vi till själva designen. Den kan vi dela in i två delar,

processen och presentationerna. Processen handlar om att samla den information vi

fått från kravspecifikationsmöten och analysera den och förstå vad som är viktigt.

Därefter gäller det att försöka få inspiration och vara kreativ så vi får idéer för hur

presentationen skall se ut.

I avsnittet presentationerna beskriver vi hur själva arbetet med att framställa

presentationerna grafiskt. Vi beskriver arbetet från mock-up till färdig presentation.

Processen

Samla ingredienser

Det första vi gör när det är dags att designa presentationen är att gå igenom det

material vi har samlat om presentationsämnet. Det kan vara anteckningar, skisser och

PowerPoint presentationer. När vi går igenom dem gäller det att plocka ut det vi kan
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ha användning av. Material som är för tekniskt, för komplicerat eller helt enkelt

ointressant får sorteras bort. Detta gäller alltså att få en känsla av vad som kan göra

sig bra i en presentation. Denna känsla får vi dels genom att genom vår klient säger

till oss vad som måste finnas med i presentationen. Genom klienten får vi reda på

vilka egenskaper hos en produkt som är banbrytande och unika och kan locka kunder.

Vidare gäller det att tänka på vad vi själva hade gillat i en presentation, med tanke på

att vi inte hade någon tillgång till kunder, gällde det att själv försöka sätta sig in i

sitsen som kund. Det gäller att utveckla den känslan vi får till en intuition för vad som

fungerar och vad som inte fungerar och det är denna intuition som enligt Hoberg

(1998) gör oss till bra designers. Ofta handlar det om att ha lagom mycket tekniska

fakta i presentationen. Inte för att kunden inte skulle förstå denna dock, för våra

studier om vilka kunderna var visade att de var mycket tekniskt kunniga. Annars hade

de förmodligen inte arbetat inom telekommunikationsplanering från första början.

Presentationerna skall helt enkelt innehålla lagom mycket tekniska fakta för att de

inte ska bli för tråkiga. Att se en massa statistik i en presentation kan även ge ett

oseriöst intryck med tanke på att statistik är lätt att förvränga.

Som sagt, det gäller att gå igenom materialet och sortera det. När vi sedan

samlat det användbara materialet gäller det att organisera efter hur det skall

presenteras. Vad skall vara i början av presentationen? Vad ska vara i slutet? Det är

nämligen inte säkert att den ordning du har antecknat ner information i är den rätta.

För att göra det så lätt som möjligt grupperar vi informationen i olika grupper.

- En grupp för de största fördelar och värden som kunden inte får missa.

- En grupp för hur produkten fungerar och vad den gör.

- En grupp för informationen om de olika fördelarna.

Dessa grupper har att göra med dels vad vår klient ComOpt vill att kunden ska få veta

och dels vad vi och vår klient tror att kunden vill får reda på. Det är alltså

- De största värdena för kunden, hur denne tjänar pengar på produkten

- Vad produkten gör och hur den fungerar och hur den passar in i kundens

verksamhet

När vi samlat ihop alla ingredienserna är det dags för det mest tidskrävande och

komplicerade i designfasen, att försöka visualisera hur det skall presenteras. För att
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göra detta på bästa sätt är det bäst att lägga ner allt för ett tag och bara låta all

information bearbetas i huvudet. Det är nu dags att komma igång med den grafiska

biten och då gäller det att få inspiration. Det bästa är att ta en paus och göra något

som inte har med jobbet att göra och låta det komma av sig själv.

Inspiration är essentiellt

När allt som skall finnas med i presentationen är klart är det dags för oss att sätta vår

personliga prägel på det hela. Det vill säga bestämma hur det grafiska gränssnittet

skall se ut. Att skapa ett gränssnitt är inte särskilt svårt, om man bara har rätt verktyg

och kan använda dem. Då går det att göra ett gränssnitt på några sekunder, men det

blir sällan särskilt innovativt. Med tanke på den frihet vi hade fått ville vi självklart

göra det så innovativt, kreativt och så snyggt som möjligt. Det svåra i det hela är att få

inspiration och idéer till den grafiska designen. Att sitta med ett vitt papper framför

sig och en penna i handen utan några idéer och försöka skissa upp något är knappast

särskilt inspirerande. Nej, det bästa är som sagt att ägna sig åt något annat och låta

idéerna dyka upp. De brukar komma när vi minst anar det. Inspirationen kan komma

från alla håll, det kan vara allt från en musikvideo på Tv till en vy du ser när du är ute

och promenerar. Det viktiga är att se till att få ner idéerna på papper så fort dom dyker

upp. Det spelar ingen roll om det är en servett vi skriver ner det på, bara det skrivs ner

annars glömmer vi snabbt bort idéerna. Viktigt är också att ta vara på alla idéer som

dyker upp. Desto fler desto bättre, vissa visar sig senare vara sämre, andra bättre och

många av idéerna kan kombineras till något bra.

Något som vi märkte med våra första presentationer var att de innehöll väldigt

mycket text och väldigt lite bilder. Detta resulterade i att de inte var särskilt

intressanta. Vi kom på att vi måste se till att publiken utnyttjar båda hjärnhalvorna när

de tittar på presentationen. Det vill säga att vi använder text i kombination med bilder

så mycket som möjligt. Detta gör presentationen, snyggare, intressantare och

framförallt minns publiken mer av den om det inte enbart är massa text. Det vi

behövde var helt enkelt ”visuella metaforer” (Johnson, 1997). Sådana återfinns

ständigt i programvara idag, tag bara operativsystem till exempel, med bilder av

papperskorgar och kataloger. Dock hade vi ofta svårt att hitta bra bilder som vi kunde

använda i våra presentationer. De bilder vi hittade på Internet till exempel var alltid
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skyddade av upphovsrätten och fick därför inte användas. Detta löste vi genom att

helt enkelt rita egna symboler och figurer och det fungerade minst lika bra som bilder.

Ingen inspiration – dåliga eller inga idéer

När vi jobbat med våra presentationer har vi suttit hemma i våra lägenheter och jobbat

och ibland kör vi helt enkelt fast. Det kommer inte några kreativa idéer och på så vis

går det inte att komma vidare i presentationen. Att sitta vid sitt skrivbord och försöka

komma på idéer är ett hopplöst fall. Det är ofta en föga inspirerande miljö och då är

det lika bra att lämna arbetet ett tag och göra något annat för att bli inspirerad. Om du

inte gör något annat för en stund för att få inspiration kommer det bara att sluta med

att du kommer med icke-kreativa idéer eller inga idéer överhuvudtaget. Detta är något

som vi märkt vid ett antal tillfällen. Efter att ha suttit och arbetat med en presentation

utan att egentligen ha några bra idéer och känna sig omotiverad har bara resulterat i

att vi har gjort en presentation varken vi eller kunden har varit nöjda med. Detta har i

sin tur resulterat att vi har fått göra en helt ny presentation när vi känt oss mer

inspirerade. Hursomhelst så har en massa tid gått förlorat enbart för att vi satt och

jobbade utan någon inspiration. Då hade det varit bättre att ta en paus från början och

skaffat sig lite inspiration så vi kunde ha kommit med kreativa idéer.

Strunta i det självklara

Som vi tidigare nämnt är att syssla med något helt annat ett bra sätt att få inspiration

på. Det finns ganska enkla sätt att få inspiration på. Antingen slår man på tv:n eller

går man ut och går en runda, bara man kommer bort från det man håller på med och

tar in nya intryck. Men det viktigaste av allt är att strunta i det självklara. Visst kan vi

surfa på nätet och titta på en massa hemsidor för att få inspiration, det fungerar ofta

ganska bra. Men de bästa idéerna får vi när vi struntar i självklarheterna. Det vill säga

att istället för att söka inspiration inom datormedia, söka i vår vardag. Som vi skrev

tidigare går det att få bra koncept och idéer genom att bara se ett landskap, en

butiksskylt eller någon annan detalj från omgivningen. Från sådana vardagliga ting

går det att få bra idéer vad det gäller färgscheman och layout på en presentation. På

samma sätt är det bra att strunta i det självklara när vi lägger in bilder i en

presentation. När en av oss skulle göra en presentation av en produkt, var det först

tänkt att det skulle vara en antenn med i bakgrunden. Detta för att
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planeringsverktygen har med mobiltelefonantenner att göra och det vore logiskt att ha

med en sådan i bakgrunden. Men istället valde vi att tänka i andra banor och det

slutade med att det blev en tecknad figur som lades in i

antennens plats.  Vi tyckte det var både roligare och

snyggare, för att inte tala om mer innovativt. En antenn

hade inte förvånat någon och hade därför lika gärna kunna slopas. Dock var vi lite

tveksamma till vad klienten skulle tycka om detta, men även där var reaktionen

mycket positiv. Det är alltså väldigt viktigt att strunta i det självklara och våga göra

och prova nya och annorlunda saker.

Grafisk designer – ett tjugofyratimmars jobb

Något som vi har märkt mycket är att jobba som grafisk designer verkligen är ett

tjugofyra timmars jobb. För att fungera så bra som möjligt i rollen gäller det nämligen

att hålla sina sinnen öppna för inspiration hela tiden. Du vet aldrig när inspirationen

till ett vinnande koncept kan dyka upp. Oftast tenderar den att dyka upp när du är så

långt ifrån arbete som möjligt. Detta för att du då kan slappna av och vila tankarna till

skillnad om du sitter vi ditt skrivbord framför datorn. När du är avslappnad är du som

mest öppen för att ta till dig intryck och då är din fantasi som bäst. Detta kan till

exempel vara när du är ute och går eller tittar på Tv. Det gäller att förstå hur ens

tankar fungerar och när de fungerar bäst. Efter att ha jobbat med grafisk design under

den här perioden vet vi hur vi skall göra för att rensa huvudet och få igång fantasin

och kreativiteten. När vi väl kommit till den insikten blev vårt arbete mycket lättare

och vi blev kreativare och kände oss nöjdare med det vi gjorde. Som nämnt ovan, har

det för oss båda varit när vi tar en paus från arbetet och låter tankarna vila ett tag.

Presentationerna

Manus och storyboard

Arbetet med att göra presentation börjar ta form först när vi har visualiserat våra idéer

på papper. Som vi nämnt tidigare är det bästa att rita ner de idéer vi får direkt när de

dyker upp. Men när det sedan börjar bli dags att arbeta med Flash är det bästa att göra

en storyboard över hur presentationen skall se ut. Denna fungerar sedan som en
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mock-up för oss. Själva storyboarden går ut på att vi ritar upp en scen i taget och vad

som skall finnas i den (Läs om detta i metodavsnittet sidan 17).

När vi gjort färdigt en storyboard har vi fått en klar bild över hur hela

presentationen skall se ut och vilka scener som ska vara var. Vår mock-up har då

blivit en specifikation av hur den färdiga presentationen skall se ut. Sedan är det dags

att börja arbeta med Flash och börja jobba på själva presentationen.

Arbete med Macromedia Flash

Programmet Flash används för att skapa animationer för webb eller som i vårt fall

presentationer. En stor fördel med Flash är att det är baserat på vektorgrafik vilket gör

att storleken på filerna blir relativt små. Den vektoriserade grafiken gör även att det

går att ändra storleken på animeringen utan att den tappar kvalitet.

Ingen av oss hade personligen jobbat med programmet innan vårt projekt vilket

gjorde att vi fick lära oss det i början av projektet. Programmet är dock inte särskilt

svårt att lära sig. Det är mer användaren än programmet som sätter gränserna för hur

komplicerat det skall vara. Med det menar vi att programmet är uppbyggt så att det är

lätt att bara efter några minuters användning skapa enkla och relativt snygga

animationer genom att använda de enklaste funktionerna programmet erbjuder. Om

man vill göra mer komplicerade saker finns det dock väldigt många funktioner

användarna kan lära sig för detta ändamål. Detta har lett till att våra första

presentationer var ganska enkla medan de under projektets gång har blivit allt mer

avancerade efter hand vi lärt oss programmet.

En sak som är intressant är hur användningen av programmet skiljer sig från

person till person. När vi har arbetat med Flash har vi kommit på egna knep för att

lättast och bäst göra våra presentationer. Det är nämligen så att två Flashfilmer kan

vara helt identiska i fråga om utseende om man spelar upp dem. Om man sedan tittar

på hur de är gjorda kan de skilja sig åt väldigt mycket. Detta beror på hur användarna,

i det här fallet vi, har använt sig av olika lager och scener. De första filmerna gjorde

vi som en enda stor scen. När vi sedan fick feedback om att något skulle in på en

annan plats eller något skulle bort var det mycket jobbigt att ändra på. Detta för att

det blev stora luckor mitt i filmen och saker hamnade på fel ställen när vi fick flytta

på hela delar av filmen. Detta gjorde att vi ganska snabbt lärde oss att bryta ner en
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stor presentation till många små scener som vi sedan kunde manipulera var för sig vid

behov.

I projektets början satt vi tillsammans och jobbade med flashfilmerna, men att

sitta två stycken vid en dator och jobba med samma film är väldigt svårt. Att göra en

presentation är ett väldigt estetiskt arbete, vilket gör att det är mycket individuellt vad

man tycker är snyggt och hur man tycker det ska se ut. Båda hade helt enkelt olika

visioner av hur det skulle se ut, och när båda har en varsin vision och en idé vi trodde

på var det inte lätt att kompromissa. Detta ledde till att vi hade problem att bestämma

oss för hur det skulle se ut när vi jobbade tillsammans. Det hela gav upphov till

mycket irritation och meningsskiljaktigheter. Detta trots att vi i vår utbildning har

vant oss vid att arbeta i grupp, men i detta fallet gick det inte lika bra. Våra

erfarenheter är att två personer vid en dator, med ett tangentbort inte är det lättaste

sättet att samarbeta på. Istället för att jobba ihop gjorde vi så att vi delade upp

presentationen så att var och en gjorde olika scener av den. Nu kunde vi båda sitta vid

varsin dator och arbeta med presentationen. Detta fungerade mycket bättre men var

inte helt utan nackdelar. När båda jobbade på samma film fast på olika avsnitt av den,

ledde det till att filmen kunde se väldigt olika ut från scen till scen. ”Temat” på

filmen, själva layouten kunde helt enkelt ändras från ett till ett annat mellan olika

scener. Detta trots att vi använde oss av storyboard. I det här stadiet av projektet var

storyboarden ganska löst gjord, det vill säga att den främst innehöll information om

vilken fakta som skulle vara med i presentationen. Dessutom hade vi båda en tendens

att vilja använda egen design vilket resulterade i olika teman.

För att undvika detta problem valde vi helt enkelt att arbeta på olika

presentationer. På det viset kunde var och en av oss bestämma temat på sin film och

på så vis undvek vi de inte så snygga temabytena inom filmerna.

Design med hjälp av vision, operativ bild och specifikation

Sammanlagt har vi gjort cirka sex olika varianter av presentationerna. Det vill säga

sex olika designer. Det har varit en layout per produkt, med några undantag där det

har förekommit två designer på en produkt. Anledningen till att vi valde att göra olika

designer till varje produkt var dels att vi själva skulle få en chans att variera oss och

på så vis utveckla vårt kreativa tänkande och utveckla våra kunskaper i programmet
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Flash. Men även för att ComOpt skulle få olika designförslag att välja mellan och

sedan välja ett eller flera som de tyckte bäst om.

Vägen till dessa designförslag har naturligtvis varit fylld av många idéer. Varje

gång vi har kommit fram till ett designförslag och börjat arbeta med det i Flash har vi

haft många olika förslag i huvudet eller nerskissade på papper.

Som vi skrev i avsnittet om manus och storyboard (sida 17) går vägen från

”ingenting” till färdig produkt via vision, operativ bild och specifikation (Löwgren,

Stolterman, 1998). Enligt Löwgren och Stolterman är dessa tre inte i en linjär fas utan

de är sammanlänkande med varandra alla tre. Det är något vi håller med om även om

det ofta kan tyckas att det är en linjär fas. Visionen är den första idéen om en grov

lösning om hur, i vårt fall, den grafiska designen skall se ut. I visionssteget har vi

bara designen i huvudet, men den konkretiseras i steget operativ bild. Den operativa

bilden är en enkel och diffus konkretisering av visionen fångad med en pappersskiss

eller liknande. Den operativa bilden formas sedan av nya krav, restriktioner, idéer,

tankar och möjligheter som dyker upp.

När den operativa bilden är tillräckligt utarbetad börjar den istället fungera som

en specifikation över hur presentationen skall se ut. Då är det tid att börja att skapa

själva presentationen.

I vårt fall har vi befunnit oss väldigt mycket i denna trestegsprocess. Visionerna

har dykt upp som idéer och tankar om grafisk design hos oss varefter vi har

konkretiserat dem genom att skissa ner dem på papper och på så sätt skapa en

operativ bild. Den har vi sedan utarbetat till en specifikation för presentationen. Som

sagt kan det verka som en iterativ process, det vill säga en process där vi går genom

varje steg i tur och ordning och stegen är tydligt skilda från varandra. Men vi har

insett, precis som Löwgren och Stolterman poängterar, att det är en fullständigt

dynamisk process. Vi hoppar alltså mellan stegen i obestämd ordning samt att det inte

finns några tydliga gränser mellan dem, då de alla är beroende av varandra.

Självklart börjar det hela alltid med en eller flera visioner vilka leder till en

operativ bild. Men när den operativa bilden omvandlas till specifikation och

processen pendlar mellan dessa två, är det visionerna som formar det hela. Visionerna

och idéerna är det som hela tiden finns med, och det är dessa designprocesser bygger

på anser vi. Kreativiteten och det innovativa, som har varit de centrala och viktigaste

resurserna i vårt projekt, ligger i visionen. Det är förmågan att skapa visioner och ta
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vara på dem med hjälp av operativ bild och specifikation som kännetecknar en

skicklig designer.

Vägen till målet – den färdiga presentationen

Vägen till den färdiga presentationen är en ständig pendling mellan vision, operativ

bild och specifikation. Den ultimata vägen till en färdig presentation hade varit en rak

linje från vision till specifikation, men det är knappast någon realitet.

Designprocessen har nämligen hela tiden kantats av nya förutsättningar som av olika

anledningar har gjort att vi fått återvända till ett tidigare steg. Det kan vara allt ifrån

att vi själva kommit med nya och bättre idéer för den grafiska designen eller att vi har

fått instruktioner eller feedback från klienten som lett till ändringar vad det gäller

specifikationen. Detta gör processen dynamisk.

Oftast är det enkla eller små ändringar som har gjorts då vi pendlat mellan de

olika stegen. Det kan vara att vi fått nya instruktioner angående faktainnehållet eller

förslag på små ändringar i den grafiska designen. Ibland har det dock hänt att vi har

fått överge ett helt designförslag och faktiskt fått slänga hela den färdiga

Flashpresentationen. Detta har helt varit vårt eget fel då vi genom att ha arbetat utan

motivering och kreativitet gjort en dålig och tråkig presentation rent grafiskt (läs mer

om detta på sida 35). Då har vi helt enkelt fått börja om från början, i visionsstadiet.

Vägen till målet är följaktligen en väg som ständigt går i sicksack.

Val av design

Av de sex olika typer av design vi har gjort valde ComOpt slutligen en. Med denna

grafiska design skulle vi sedan göra presentationer av samliga produkter. Det var en

av de senaste vi hade gjort och därför ansåg även vi att det var en av de bästa. Som

nämnt tidigare tenderade våra första designförslag och presentationer att vara ganska

röriga och sakna ordentlig struktur. När vi gjorde dem ville vi prova att göra så

mycket som möjligt med Flash, det vill säga att vi var ivriga att använda så många av

Flash funktioner som möjligt. Detta gjorde att presentationerna saknade något

egentligt ”tema” och de var många designer inom designen så att säga.

Efter hand som vi arbetat fram nya designförlag under projektets gång, hade vi

alltid ett möte med våra klienter på ComOpt. Dessa möten kallade vi Co-viewing
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möten (läs mer om detta i metodavsnittet sida 18) där vi tittade på presentationerna

tillsammans.

Efter att vi tittat på presentationerna fick klienterna berätta vad de tyckte. I de

flesta fallen gällde deras feedback mest faktainnehållet i presentationerna. De

berättade om det var felaktiga uppgifter i dem eller om det var något som borde

läggas till. Angående designen berättade de om gillade den eller inte och vilka delar

av designen de tyckte var bra. I de flesta fallen var de nöjda med designen men ibland

kunde det hända att de klagade på färgval och effekter, vilket ofta var relativt små

saker. Det var alltså sällan att de hade något ingående att säga om själva designen i

sig, även om vi vid ett tillfälle fick helt avslag på ett designförlag. Vi försökte alltid

fråga dem och försöka få dem att ingående berätta hur de gillade designen men det

resulterade oftast endast i: ”Jo, den är bra.” Att vi fick denna bristfälliga feedback på

det grafiska tycker vi var synd för det var ju trots allt den som var fokuset i vårt

projekt. Men det var bara för oss att göra det bästa av situationen och ta åt oss den

feedback vi fick för att försöka förstå vad vår klient ville ha. Vi har även tidigare i vår

utbildning upplevt att det svårt att få feedback på ett program eller liknande som

nästan är färdigt. Förmodligen hade vi kunnat få bättre feedback om vi presenterat

designen i mock-upform, vilket under tidigare projekt visat sig framgångsrikt. Men

eftersom vår klient ville att vi skulle göra färdigt presentationerna, och att vi sedan

skulle se på dem tillsammans fick det bli så.

Desto längre projektet fortskred och desto fler designförslag vi hade att visa upp

ju lättare var det att få bättre feedback från klienterna. När vi visade upp flera

presentationer med olika design kunde de berätta vilken de gillade bäst och varför de

tyckte så. På det viset kunde vi få insikt i vad våra klienter ville ha och utforma

presentationerna efter det. Detta ledde automatiskt till att designen blev bättre och

bättre, om vi ser till klientens belåtenhet och faktiskt även vår egen. Vi var på detta

sätt flexibla med våra metoder och tog emot feedback och var lyhörda om vilka

presentationer våra klienter gillade, och vilka detaljer de gillade. På så vis kunde vi

förstå och lära oss vad våra de ville ha och sedan framställa detta. Den här

utvecklingen ledde på ett naturligt sätt att de blev mer och mer nöjda med det vi

framställde. Följaktligen valde de även det designförslag vi gjort senast, att presentera

samtliga produkterna.
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Presentation av designer

Här följer en presentation av de olika designförslag vi lade fram för ComOpt.

PATH

Den första presentationen vi

gjorde var den så kallade

”path”. Denna gjorde vi för att

visa ComOpt lite vad Flash

hade för möjligheter. Path är

tänkt som ett

marknadsföringskoncept där vi

lagt samman första

bokstäverna i de fyra

egenskaper som några av

ComOpts produkter jobbar

med. Nämligen Power, Azimuth, Tilt och Height (styrka, riktning, lutning och höjd).

Presentationen är tänkt som ett kort intro för till exempel en hemsida eller bara

en kort reklamfilm för företaget. Med presentationen ville vi visa att vi med enbart

text och bokstäver som rör sig, kunde skapa stilrena och proffsiga flashfilmer.

Eftersom presentationen enbart var tänkt som en demonstration av vad vi kunde

åstadkomma med Flash blev det aldrig att våra klienter tog någon större notis av

filmen när det gällde att välja designförslag. Vi fick inte heller någon vidare feedback

om designen och marknadsföringskonceptet.

ACP

Den andra presentationen vi

gjorde var av produkten ACP.

Bakgrunden till den, med de

guldfärgade jordkloten, tog vi

från en PowerPoint-

presentation vi fått av ComOpt.

Jordklotens gyllene färg krävde

en svart bakgrund för att det
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skulle bli snyggt. Den svarta bakgrunden passade dock inte till vare sig ComOpts

logga eller ACP: ns logga då de var anpassade till vit bakgrund. Vi försökte ordna till

loggorna för att de skulle passa, men resultatet blev inte helt lyckat.

För att göra presentationen rörlig och levande lade vi in ett objekt som bestod av

tre streck i ständig rörelse. Dessa fick sedan röra sig över presentationen efter hand

som texten i den ändrades. Denna effekt uppskattades av våra klienter. ”Det är bra när

det är lite störigt” som en uttryckte sig.

När vi gjorde denna presentation delade vi upp så att vi båda gjorde olika avsnitt

av den. Detta resulterade att det var olika teman inne i presentationen vilket inte var

så lyckat eller uppskattat av klienterna. Läs mer om detta på sidan 37.

Första AFP

På den första AFP

presentationen provade vi på

att göra en slags

hemsidelayout. Detta genom

att ha en sorts

innehållsförteckning till

vänster, nästan som en frame

som är vanligt på hemsidor.

Eftersom vi inte hade någon

tillgång till bilder gjorde vi de

olika objekten i framen själva. Istället för att använda vanlig text använde vi oss av

tecken som fick fungera som metaforer för det de skulle representera. Dollartecknet

representerade affärsvärden. Utropstecknet representerade produktens funktioner,

ögat representerade översikt och så vidare. Denna metaforidé fungerade mycket bra

och gav även lite struktur i presentationen genom att den blev tydligt uppdelad.

Dock var varken vi eller klienten särskilt nöjda med designen i övrigt. Färgerna och

bakgrunden var lite för enkel och fantasilösa. Den var tråkig helt enkelt. Som vi

tidigare nämnt var detta för att vi arbetat utan motivation och kreativitet. Läs mer om

detta på sidan 35. Det hela ledde i alla fall till att vi slutade att jobba vidare på denna

design. Men vi lärde oss att metaforer fungerade bra, och vi lärde oss att vi aldrig

skulle sitta och arbeta oinspirerade.
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ComOpt

I en presentation skulle vi

presentera själva företaget och då

beslutade vi oss för att prova en

design som skilde sig mycket

från det vi gjort innan. Designen

baserades på tre bilder och en vit

bakgrund. Bilderna skulle

representera tre olika element.

En bild för himmel och luft, en

för jord och en för vatten. De

presentationer vi hade gjort innan var ganska snabba och intensiva med mycket

rörelse och effekter. Den här gången ville vi göra en mer lugn och harmonisk design.

Även om vi var nöjda med designen fick den ingen större uppmärksamhet av

våra klienter. Själva designen hade helt enkelt inget som ”stack ut”, inget som gjorde

den minnesvärd. Den var för enkel och hade inget utmärkande, därför blev den inte

lika uppmärksammad som andra presentationer.

MDA

Presentationen av produkten

MDA var inte så stor som de

andra, men den var ändå svår

att göra. Det som kom att bli

svårt var själva innehållet. Vi

hade nämligen inte speciellt

mycket material att gå efter.

Det vi hade var en massa text

om produkten men inte några

bilder alls. Precis som

presentationen av ComOpt kom

även denna att skilja sig en hel del mot de andra. Framförallt gällde detta valet av

färger. Till skillnad från ACP:n blev presentationen väldigt ljus, vilket vi gjorde för



Andreas Nordenrot
Freddy Ohlqvist
Grafisk Design med kreativitet som främsta resurs – Reflektioner över en designprocess
2002-06-13

45

att spegla de färger vi sett på logotypen till produkten MDA. Därför tänkte vi att vi

skulle göra presentationen med logotypen som bakgrund och på så sätt få användarna

att lägga märke till produkten. Från företagets sida blev det positiva reaktioner på vårt

val av färger men även på bakgrunden med produktens logotyp. Vår klient tyckte att

lite bilder hade gjort presentationen roligare. Detta hade vi påpekat för dem tidigare

men eftersom vi inte hade tillgång till några blev presentationen därefter.

Till slut blev vi nöjda med framför allt designen, men även med det knappa

material vi fått tillgång till.

Nya AFP

Detta var det sista design vi

gjorde, följaktligen var det den

design vi själva var mest säkra

på. Det vill säga att vi var säkra

på att den skulle få ett mycket

positivt bemötande hos våra

klienter. Eftersom det var den

sista vi gjorde hade vi samlat

på oss en massa erfarenhet av

vad som passade in i våra

presentationer, såsom metaforerna till exempel. Därför tyckte vi att vi visste vad det

var våra klienter ville ha. Här blandade vi struktur och rörlighet med en stilren design

med klara färger.

Bakgrundsfärgen valde vi att ha vit, dels för att det skulle fungera med ComOpt

loggan samt att det var mycket mer stilrent än den ljusgula från förra AFP

presentationen.

Det rörliga i presentationen fick representeras av cirklarna till vänster. Genom

att både ha symboler som fungerade som metaforer och tydliga rubriker och

underrubriker åstadkom vi en bra struktur och en presentation som inte var rörig.

Detta blev den presentation som ComOpt valde till att presentera samtliga

produkter. Dock med visa ändringar.
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Slutliga valet

Den nya AFP-

presentationens design skulle

alltså vara det gemensamma

temat som alla

presentationerna skulle ha.

Dock ville ComOpt att

färgerna skulle ändras till de

färger som representerade

företaget och fanns i deras

logga. Vi ändrade från blått

till några olika gröna nyanser

och grått. Denna ändring var enkel att göra, men när våra klienter tyckte att deras

logga i vänstra hörnet var oskarp fick vi problem. De loggor vi fått av ComOpt var

ganska stora och vid försök att förminska dem försvann skärpan. Vi fick till slut ta

bort loggan helt. I övrigt gjorde vi inga ändringar.

När färger och övrigt var modifierat var det bara för oss att ta faktamaterialet

från de andra produktpresentationerna och lägga in den i ihop med denna design. Det

kan tyckas vara ett enkelt arbete, men i själva verket kunde det ibland vara ganska

svårt. Vi valde att behålla en del komplicerade sekvenser från de tidigare

presentationerna och när dessa skulle överföras till den nya blev det problem. Det

kunde bero på att det var många lager med objekt som skulle importeras och att själva

gränssnitten varierade i storlek mellan den gamla och den nya presentationen. Men

det var bara för oss att ändra storlek, och manipulera ett lager och objekt i taget för att

det skulle bli bra till slut.

Att flytta saker mellan två presentationer, med de problem som detta genererade

var knappast ett inspirerande arbete. Det enda vi gjorde var att ta en färdig sak från en

presentation och flytta över det till en annan och sedan försöka få det att passa ihop.

Detta var ett väldigt monotont arbete som utspelade sig i slutfasen av vårt

projektarbete. Tidigare hade vi varit vana med att hela tiden skapa nya saker och

använda vår fantasi och kreativitet, men här var det bara enformigt arbete. Detta ledde

till att motivationen inte alltid var den bästa vilket lätt kunde resultera att

presentationen blev tråkig. Utan någon motivation ville vi bara bli klara med de nya



Andreas Nordenrot
Freddy Ohlqvist
Grafisk Design med kreativitet som främsta resurs – Reflektioner över en designprocess
2002-06-13

47

presentationerna så fort som möjligt och då kunde det ibland vara så att vi struntade i

att animera text och bilder som flyttades dem. Detta insåg vi först i efterhand när vi

spelade upp presentationerna för oss själva. Då var det bara att sätta sig ner med dem

igen och börja animera objekten. Detta var alltså ytterligare ett exempel på att arbete

utan den rätta motivation ofta leder till dåliga produkter. Detta kan vara ett problem

som är svårt att undvika. Är ens arbete monotont så är det inte lätt att känna sig

särskilt motiverad. Det enda vi kunde göra i detta fall var att bita ihop och tänka på att

göra vår klient nöjd.
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PROBLEM
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 I denna del av rapporten beskriver vi de problem vi upplevt under projekttiden. Det

är problem som inträffat under designprocessen men även andra problem vi stött på.

Problem

Problem är enligt våra erfarenheter något som alltid dyker upp när vi hållit på med

projekt. Så har det naturligtvis varit även med detta arbete. Vi har försökt att vända de

olika problemen till vår fördel istället för att hänga upp oss på dem och bli nedstämda.

Tillsammans med ComOpt och våra handledare har vi löst de flesta problemen på

ganska enkla men givande sätt. Mestadels har det blivit diskussioner och

brainstorming runt de olika problem vi haft för att vända dem till vår fördel, vilket vi

anser att vi lyckats med.

Fokus

Kanske det största och främsta problemet vi har haft har varit att välja vilket vårt

fokus skulle vara. Det har tagit oss mycket tid att vända och vrida på de olika idéer

som vi haft för att komma fram till en bra lösning. Vi har även diskuterat med

ComOpt och våra handledare om den här saken och även de har fått ge sin syn på

vilket fokus vi skulle ha. Eftersom vi från början visste att det var något med design

som vårt fokus skulle vara kom vi efter alla diskussioner fram till att vårt arbete

skulle heta ”Grafisk design med kreativitet som främsta resurs”. Vårt fokus skulle

vara att reflektera över designprocessen och hur vi blir kreativa och vad som gör en

bra designer. Detta har sedan speglat hela vårt examensarbete, både med design och

tankar runt omkring arbetet. I och med att vårt fokus blivit fastställt har de andra

bitarna fallit på plats allt eftersom processen pågått.

Resurser

För att kunna producera bra produkter behövs ofta bra utrustning. Detta är något vi

har saknat till vårt examensarbete. Vi anser att vi inte haft den utrustning vi

egentligen skulle ha behövt för att skapa presentationerna på bästa möjliga sätt. Har vi

inte de resurserna vi önskar är det lätt att designen blir lidande. Vi har bland annat

inte haft tillgång till digitalkamera för att fotografera och få bilder till

presentationerna och därigenom styra designen dit vi ville. Inte heller har vi haft
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tillgång till bra bilder som representerar företaget, som till exempel företagslogga och

företagsnamn. Dessa bilder har istället varit oskarpa och svåra att ändra storlek på

utan att behålla kvalitén. Detta har gjort att vi varit tvungna att minska något på

kvaliteten för att ändå kunna ha med dem i presentationerna. Av de erfarenheter vi

har skaffat oss under MDA-utbildningen har visat att om vi kan skapa en bra produkt

utan bra hjälpmedel kan vi skapa en ännu bättre med de rätta hjälpmedlen. Bra

verktyg och hjälpmedel underlättar alltid för en designer. Vidare har vi dock haft

tillgång till en bärbar dator vilken vi har använt för att transportera data mellan våra

hemdatorer eftersom vi suttit på två olika ställen. Detta har dock gjort att det tagit tid

att förmedla data och idéer till varandra vilket hade underlättats om vi båda två haft

fast bredbandsuppkoppling. Men nu var fallet inte sådant utan vi har gjort det bästa av

saken genom att istället försöka träffas och diskutera vad som skulle flyttas och hur

det skulle ske. En annan sak vi inte haft tillgång till har varit programmet

Macromedia Flash, vilket vi fått ladda ner demoversioner av för att kunna arbeta på

den bärbara datorn vi fått låna. Detta har bidragit till att vi inte kunnat arbeta någon

längre tid med den bärbara datorn, då demotiden gått ut.

För att få en presentation att fungera som ett säljande element behövs ofta

musik. Detta är också något vi behövt i våra presentationer. Problemet med detta

visade sig ganska tidigt i utvecklingsprocessen genom att den mesta musiken är

copyrightskyddad. Detta vållade oss stora problem eftersom vi inte bara kunde välja

vilken musik som helst till våra produkter. Detta har i sin tur bidragit till att vi inte

kunnat använda den musik och de låtar vi velat för att få presentationerna att bli som

vi önskat.

Närvaro av informanter

En annan del av problemen har varit att vi varken kunnat träffa våra informanter på

ComOpt eller korresponderat med dem så ofta vi hade önskat. Detta har varit delvis

svårt eftersom de ofta är ute och reser jorden runt och håller utbildningar på företag

som använder deras produkter. Från början var det inga större problem att komma i

kontakt med dem vilket gjorde att vi snabbt fick information om vad företaget

sysslade med och hur det fungerade. Men allt eftersom tiden har gått har våra

informanter varit tvungna att resa allt mer vilket i sin tur lett till att vi inte kunnat ha
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så många möten som vi helst skulle vilja. Detta har även påverkat den respons vi velat

ha på presentationerna. Vidare har vi försökt att se detta som en del till att vi kunnat

skapa vår egen design och att de sedan fått säga vad de tyckte när vi träffade dem.

Vi har dock inte sett detta som ett stort problem att informanterna inte varit i

Sverige hela tiden. Vi har istället anpassat vårt arbete till detta och på så sätt även fått

en bra inblick i hur det verkliga arbetslivet ter sig. Tillsammans med de erfarenheter

vi införskaffat oss under tidigare MDA-projekt kan vi påstå att närvaron från

informanterna påverkat främst små och ibland viktiga detaljer i design och innehåll.

Dock har det inte påverkat vårt projekt på något större plan.

Flash

Vi var som vi tidigare nämnt tvungna att lära oss Flash från grunden när vi började

med vårt examensarbete, vilket inte gick helt smärtfritt. Flashs verktyg och funktioner

verkar lätta men så fort man ska göra något lite mer avancerat än att en text åker runt

lite på skärmen blir det betydligt mer invecklat. Att skapa enkla saker är relativt

enkelt och dessa kommandon lärde vi oss snabbt. Men om vi ville göra mer

komplicerade saker var det lite svårare, Flash har nämligen oändligt många

kommandon och funktioner. När vi första gången skulle lägga till en funktion i vår

presentation var det faktiskt ganska enkelt men när vi en timme senare skulle lägga

till en likadan funktion gick det inte att lägga till denna på samma sätt som den första.

Detta var ett återkommande problem i Flash det gick aldrig att använda samma

lösning mer en än gång. Naturligtvis har det säkert sina förklaringar, man blir ingen

expert på Flash på några månader det tar betydligt längre tid att lära sig. Det finns så

många möjligheter med Flash att man nog aldrig blir riktigt fullärd. För att lära oss

Flash tog vi Internet till hjälp. Där kunde vi finna mycket tips och hjälp om Flash. Vi

tog även hjälp av de böcker som vi införskaffat. Det visade sig i alla fall att vi valt rätt

språk när vi valde Flash. Det hade helt enkelt de funktioner vi behövde för att skapa

våra presentationer. Flash hjälpte oss att på ett bra och ganska smidigt sätt producera

presentationer så att användarna av programmet enkelt skulle kunna förstå produkten

vi marknadsför.
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AVSLUTNING
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Avslutning och diskussion

Vad kunde vi gjort annorlunda?

Under projektets gång har vi upplevt både bra och mindre bra sekvenser. När vi

reflekterat över de metoder vi använt och vad vi kunnat göra annorlunda har vi sett

att det finns några saker vi kunnat ändra på. Ett exempel var när vi studerade oss

själva, vilket var bra eftersom vi fick insikt i hur vårt arbete fungerade. Under dessa

studier reflekterade vi över hur vi arbetade och varför vi gjorde på ett visst sätt. Så

långt fungerade detta bra. Men när vi hade kommit en bit in designprocessen och

ville gå tillbaka för att se hur vi tänkt när vi gjort en viss sak gick inte detta. Istället

borde vi skrivit ner hur vi tänkte vid de olika tillfällena, ungefär som en dagbok.

Hade vi skrivit ner tankarna hade vi haft en möjlighet att se tillbaka och få nytta av

de tankar vi haft tidigare.

En sak som kunde ha underlättat och förbättrat vårt arbete hade varit om vi

hade åkt på någon mässa eller intervjuat vår klient om hur mässorna genomfördes.

Detta för att bättre förstå det sammanhang och den miljö våra presentationer skulle

visas i. Tyvärr fanns aldrig den ekonomiska möjligheten för oss att åka på någon av

de mässor som ComOpt åkte på, men kanske hade bara ett besök på en mindre och

lokal mässa gett oss en känsla för hur mässor brukar genomföras.

Ett annan sak vi kanske borde ha gjort var att använda mock-up och

storyboard tillsammans med våra klienter. Hade vi gjort detta hade vi kanske fått

bra idéer till vår design. Men eftersom de inte ville detta var det inte mycket vi

kunde göra åt saken. Dock fungerade vår egen användning av mock-uperna och

srtoryboard väldigt bra.

Summering av arbetet

Vårt arbete under terminen har inriktat sig på grafisk design och reflektion över den

designprocess vi gått igenom. Frågor vi har ställt oss har varit: Hur får vi inspiration

och kreativitet? Vad är det som gör en designer till en bra designer. Arbetet har visat

oss att de principer som används vid grafisk design är mycket viktiga. Utan dem hade

vi inte kunnat skapa ett bra resultat. Principerna bygger framförallt på kreativitet,

innovativitet och flexibilitet och att vi nyttjar dem på ett sådant sätt att vi kan
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producera bra design. Till vår hjälp har vi haft stor nytta av den litteratur vi läst, men

även av den miljö vi befinner oss i.

Vi sammanfattar och diskuterar här de viktigaste sakerna vi har kommit fram till

inom ramen för vårt fokus.

Kreativitet är nyckeln till bra design

Något som utmärker en god designer är förmågan att hitta sin egen kreativitet. Utan

kreativitet blir designen sällan bra. Det är något vi märkt mycket under vårt projekt.

Det gäller att hela tiden vara fokuserad på sin uppgift och motiverad att skapa något

bra. Att sitta och arbeta oinspirerad leder bara till att vi skapar något som varken vi

eller vår klient är nöjda med. Det viktiga är alltså att hitta och locka fram vår kreativa

sida. För oss tog det lite tid att göra detta men när vi väl kommit underfund med det

så gick arbetet mycket bättre. När vi blir kreativa kommer det idéer som är bra och

för arbetet framåt. Dessa idéer kan komma från så enkla saker som böcker, tv,

tidningar och Internet. Genom dessa medier fångar vi mycket intryck och inspiration,

men något vi har märkt är att omgivningen är mycket viktig för att få inspiration. Med

det menar vi att det är bra att lämna arbetsplatsen och våga hämta kreativitet på andra

ställen. Ofta kommer de bästa idéerna när vi är långt från arbetet till exempel när vi

befinner oss utomhus och låter tankarna samla sig. Därför är designer ett jobb som

man bär med sig tjugofyra timmar om dygnet. Viktigt är att använda sin fantasi och

våga strunta i det självklara. Det vill säga prova nya saker i sin design, saker som till

en början kan tyckas helt ologiska men i själva verket är nyckeln till en ny lyckad

innovativ design. Vad vi har erfarit så kommer de bästa idéerna från de tillfällen då vi

struntat i det självklara och vågat prova lite mer ”utflippade” saker. Kortfattat kan vi

säga att det viktigaste för att blir kreativa är att:

- Hämta inspiration från sin omgivning

- Våga strunta i det självklara

- Våga ta en paus från arbetet för att bli kreativ

- Vara mottagbar för idéer dygnet runt

En bra designer presterar bra trots knappa resurser

Ett problem vi hade under projektet var att vi arbetade med väldigt knappa resurser.

Vi hade knappt tillgång till några bilder. Vi hade inte tillgång till någon digitalkamera
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för att kunna ta egna foton. Att ha bra bilder och foton i en presentation är något som

gör en presentation bra och rolig att se på. När vi nu saknade detta gjorde det den

grafiska designen ännu viktigare. Med bilder väger man lätt upp en presentation men

nu är det den grafiska designen, själva layouten som måste göra presentationen

intressant. Vi anser att förmågan att kunna arbeta och prestera bra under dessa

förhållanden utmärker en bra designer.

För att lösa problemet med de begränsade resurserna har vi varit tvungna att

vara så innovativa och använda vår egen fantasi så mycket som möjligt. Vi har använt

oss av visuella metaforer (läs mer om dessa på sidan 34) som vi enkelt skapat av

vanliga symboler och tecken som vi sedan konsekvent använt i våra presentationer.

Vi har försökt rita egna figurer, bilder och objekt för att göra gränssnittet i

presentationerna snyggt och roligt. Dessa saker har fungerat bra och visar tydligt att

det gäller att vara innovativ och försöka klara sig med de få resurser som finns. Vi har

med så enkla medel som att använda teckensnittet Windings kunnat ha symboler i

gränssnitten. Med hjälp av de ritfunktioner som finns i Flash så har vi gjort egna

objekt som har ersatt fotografin och bilder. Genom att använda fantasin och

programmet Flash animeringsfunktioner, tycker vi att vi hittat förmågan att göra den

mest banala text till att bli spännande.

Flexibelt arbete med metoder

Tidigt under vårt arbete märkte vi att vi skulle få problem med att använda de

metoder vi var vana vid i våra tidigare projekt som till exempel Participatory Design.

Genom att vara flexibel med metoder såsom intervjuer och möten har vi dock lyckats

bra med att skapa en produkt vår klient blivit nöjd med.

Det faktum att vi inte hade någon möjlighet att träffa kundgruppen ledde till att

vi insåg att de anställda på ComOpt var likvärdiga kundgruppen i både utbildning och

ålder. Detta gjorde att vi kunde använda dessa som substitut till kundgruppen. Genom

denna metod tycker vi att vi lyckades skapa presentationer som kommer att tilltala de

riktiga kunderna.

När vi visade upp en presentation i taget för vår klient blev feedbacken ofta

knapp, detta till vår besvikelse. Detta löste vi genom att visa upp många

presentationer samtidigt och ha co-viewing möten med många anställda på en gång.

På så vis kunde de berätta vilken presentation de tyckte bäst om och vilka delar av de
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olika presentationerna de gillade bäst. De kunde helt enkelt jämföra de olika och på så

vis komma med en feedback som gjorde att vi fick veta vad de gillade och ville ha.

Dessutom ledde dessa möten ofta till livliga diskussioner mellan de anställda om

design och gränssnitt. Även här kom det fram mycket bra information som vi kunde

ha nytta av för att skapa presentationer klienten skulle bli nöjd med.

Det vi har lärt oss av detta är helt enkelt att det gäller att vara flexibel i sitt

arbete. Genom att vara flexibel och efterhand anpassa våra metoder till de situationer

vi befunnit oss i har vi nått våra mål. Det gäller att våga prova på nya saker och

utveckla befintliga metoder och inte bara strikt använda sig av gamla.

Slutord

Vi har lärt oss väldigt mycket under vårt projektarbete och det har varit intressant.

Vi är även väldigt nöjda med det vi presterat under våren. Sex olika designer gjorde

vi, varav ComOpt valde en att representera samtliga produkter. Den de valde var

den senaste i ordningen vi hade gjort. Trots ofta bristfällig feedback på våra möten

med klienterna lyckades vi få en känsla för vad klienten ville ha. När vi lämnade in

våra slutliga presentationer var ComOpt väldigt nöjda med de vi gjort, vilket kändes

väldigt bra.

Vi har arbetat på ett konsultliknande sätt åt ett företag och det har varit

intressant att få känna på hur det var med allt vad det innebär. Det mesta arbete har

skett hemifrån och har varit inviduellt vilket kräver mycket disciplin för att det ska

bli bra. Detta har stundom varit svårt men har för det mesta fungerat bra.

Det är även första gången vi har jobbat med något så här estetiskt. Hela vårt

arbete har kretsat runt grafisk design, form och färg. För att få bra ideer om detta

gäller det att hela tiden vara beredd på att ta emot inspiration i sin vardag. Man kan

aldrig veta var en bra idé kan dyka upp.

Vi har under projektet lycktats ganska bra, i vår mening, att axla rollen som

designers. Vi har lärt oss var vi själva fungerar bäst vad det gäller att locka fram ens

kreativa sida och inspiration. Även problemet med att jobba med knappa resurser är

något vi tycker vi lyckats bra med.
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Tack

Vi vill börja med att tacka ComOpt i Helsingborg för att vi har fått göra vårt

kandidatarbete hos dem. Tack till Jerry Bengtsson, Peter Sallenhag och Joachim

Samuelsson.

Vi vill även tacka våra handledare Mårten Pettersson och Christina Hansson för deras

hjälp och stöd under projektet.
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BILAGOR
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Bilaga 1

CellOpt AFP

Automatic Frequency Planning software är en avancerad supportapplikation för de

trådlösa operatörerna. Applikationen tar bort de lite ”tråkigare” uppgifterna som

associeras med frekvensplanering. Målet med detta är att de flesta resurserna istället

kan riktas mot att öka nätverkets prestanda. Med stöd från flertalet globala användare

av CellOpt AFP har det visat sig att produkten är pålitlig och ett väl funktionellt

frekvensplaneringsverktyg. Detta gäller även för de mest extrema trådlösa nätverk

som finns idag.

Företaget ligger väldigt långt fram i sin utveckling av produkter på marknaden

och detta märks bland annat om man tittar närmre på deras produkt CellOpt AFP.

Applikationen tillgodoser ett växande behov av kapacitet på nätverken, och behåller

ändå sin kvalitet på service.

ComOpts första självstående verktyg anpassat för frekvensplanering, CellOpt

AFP innehåller bland annat ett praktiskt stöd för skapande av nätverk med hög

kvalitet. Det är tillverkat för att man skall kunna implementera olika frekvensplaner.

Om vi tittar på produktens interface syns det tydligt att det är anpassat till personer

med stor kunskap om produkten. För dessa personer fungerar interfacet, precis som

tänkt, på ett enkelt och smidigt sätt. Vidare är produkten gjord för att vara kompatibel

med de flesta stora frekvensplaneringsplattformerna.

För en mobiltelefonoperatör är cellplanering en väldigt komplicerad men väl så

nödvändig uppgift. Det är komplicerat eftersom infrastrukturen på mobiltelefoni kan

påverka inkomsterna. Dåliga implementationer resulterar ofta i stora investeringar i

onödiga eller mindre nödvändiga hårdvarukrav. Detta i sin tur genererar en

ekonomisk förlust, stora störningar i nätverken och i täckningen. Vidare är det

komplicerat eftersom antalet mobiltelefonanvändare är väldigt högt och fortsätter att

öka. Medan en operatörs nätverk växer blir det mer och mer ohanterbart eftersom

även mängden data som skall hanteras fortsätter att öka. Förutom detta måste vissa
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operatörer planera in andra faktorer än enbart infrastrukturen. Till exempel kräver

GSM-baserade nätverk noga designade frekvensplaner.

CellOpt ACP

I produkten CellOpt AFP planerades frekvenser, medan man i CellOpt ACP har

utvecklat konceptet till att täcka hela cellplaneringsprocessen. Automatic Cell Planner

är ett nytt verktyg som automatiskt väljer den optimala hårdvaran att konfigurera.

Genom att kompromissa mellan investeringar i infrastruktur, service på

täckningen, nätverkskapacitet och kvaliteten på täckningen till telefonsamtalen, kan

CellOpt ACP reducera onödiga kostnader genom att förbättra nätverkets kvalitet.

Inställningarna ändras och optimeras med power, azimuth, tilt, height, (styrka,

riktning, lutning och höjd) typ av antenn och plats där antennen befinner sig. Genom

att integrera CellOpt ACP direkt i Agilent Technologies ”Wizard 6.2” och senare har

ComOpt tagit fram ett hjälpmedel som kan ge cellplaneraren maximal kraft av den

automatiserade designen.

Under den tid det tar för en cellplanerare att manuellt skriva in inställningarna

för en given del av hårdvara hinner CellOpt ACP genomföra hundratals olika

inställningar och kommer vidare att välja de inställningar som förbättrar nätverket på

bästa sätt jämfört med de som skrevs in manuellt av cellplaneraren.

CellOpt MDA

Den tredje och för närvarande sista produkten är MDA. CellOpt MDA tillhandahåller

en möjlighet att analysera en bred mängd olika test och statistisk data.

De primära beräkningarna från CellOpt MDA resulterar i att följande värden

sänds till CellOpt AFP:

- Störande av nätverket baserat på mätdata

- Ändrade ”grannar”. Alltså hur antenner och sändare ändrats i förhållande till

varandra.
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I enlighet med dessa resultat stödjer analysen på mätdatan:

- Analys av mätdatans inre betydelse

- Statistisk analys av mätdatans helhet för nätverkets planering

- Mätdatans resultat av frekvensplaner

CellOpt MDA optimerar sin ledning och analys av data genom att använda sig av en

inre databas.

Mätdata kommer i en mängd olika former baserade på siffror på utrustning och olika

liknande produkter på marknaden. På grund av detta anställer många

nätverksoperatörer en mängd olika ”säljande lösningar” och kombinerar och

integrerar dem på olika sätt. Produkten CellOpt MDA har designats för att stödja

vanliga dataformer och vanliga analyser av mätdata.


