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Abstract 
Denna uppsats avser att belysa frågan varför prototyper är ett viktigt verktyg i en 
utvecklingsprocess av ett mobilt system. Fördelar och nackdelar som verktyget kan 
innebära behandlas och olika tillvägagångssätt beskrivs. 

Arbetet med detta baseras i ett praktiskt utvecklingsprojekt på IT-kunsultföretaget 
Citerus. Projektuppgiften var där att genom en informationflödesanalys definiera 
olika flaskhalsar i informationsflödet på olika hotell för att sedan föreslå ett effektivi-
serande system. Projektet koncentrerades vidare på städpersonalen och deras arbete. 
Utifrån fortsatta studier föreslogs ett mobilt system som ger städpersonalen informa-
tion för att lättare och effektivare göra sitt jobb. 

I flera olika forskningsdiscipliner som berör design och systemutveckling före-
språkas ett utvecklingssätt med hjälp av prototyper. Då utveckling för mobila tjänster 
på olika sätt upplevs som mer krävande konstateras att det här ställs högre krav på 
prototypingförfarandet. Att hämta ytterligare kunskaper om prototyping från området 
för industridesign föreslås. 

 

In English: 
This thesis aims to discuss the question why prototypes are an important tool in a 
system development processes for mobile systems. Advantages and disadvantages 
that the tool can involve will be considered and different courses of action described. 

The work is based in a practical development project at the company Citerus. The 
task was to define different bottlenecks in the information flow in a number of hotels 
and then propose a more efficient system. The project was then concentrated on the 
cleaning personnel and their work. Based on later studies a mobile system was pro-
posed that makes the work of the cleaning personnel easier and more efficient. 

In several designing research disciplines that concern system development a way of 
developing with prototypes is proposed. Developing for mobile services is in 
different ways experienced as more demanding and greater requirements on the 
prototyping process is proposed by picking up knowledge from the research area  of 
industrial design. 
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Introduktion 
Att först skapa en avbild av det som ska byggas innan den skarpa tillverkningen 
påbörjas är ett arbetssätt som tillämpats sedan länge i många olika skapande verk-
samhetsområden. I arkitekturen skapas i början av processen en skalenlig modell av 
byggnadsverket. Innan till exempel en bil börjar masstillverkas skapas enstaka 
exemplar som visar hur slutresultatet kan se ut och fungera. Även systemutvecklings-
området har successivt börjat tillämpa detta arbetssätt.  

I dag får många system som produceras någon typ av mobil tillämpning. Våra mobil-
telefoner och handdatorer blir allt kraftfullare och funktionsrikare samtidigt som de 
växer ihop allt mer. Samtidigt blir förväntningarna på nästa generations mobila 
telenät allt högre. När systemutvecklingens fokus i takt med detta ändras till att allt 
mer fokusera på produktionen av mobila artefakter och tjänster, fungerar då samma 
tillvägagångssätt och användning av prototypingförfarandet? 

Denna uppsats avser att belysa frågan varför prototyper är ett viktigt verktyg i en 
utvecklingsprocess av ett mobilt system, samt med detta vilka fördelar och nackdelar 
verktyget kan innebära. 

I uppsatsens första del beskrivs ett examensarbetsprojekt på företaget Citerus AB. 
Det praktiska arbetet bestod där av att göra en grundlig analys av informationsflödet 
på tre hotell och att därefter designa ett effektiviserande system för någon del av det 
dagliga hotellarbetet. I denna del beskrivs hur analysen och systemutvecklingen gick 
till och vad prototyper där spelade för roll. 

I andra delen görs en mer teoretisk ansats. Här behandlas olika begrepp, termer och 
tillvägagångssätt för prototyping. Tidigare forskningsresultat från olika forsknings-
områden studeras och jämförs med erfarenheter av prototypingarbete i projektet på 
Citerus. 

 



 ~ 7 ~ 

Ordförklaringar 
 

 
Blocka ett rum 

 

Blockera ett rum på hotellet. Rummet spärras i PMS-systemet så att det 
inte kan hyras ut till någon gäst. 

Flaskhals Ordet beskriver ett moment eller företeelse i verksamheten som stoppar 
upp och försinkar i det här fallet informationsutbyte. Vi ville inte 
använda ordet ”problemområde” då det har en för negativ klang och 
inte relaterar lika tydligt till informationsflödet. 

Husfru Den person som ansvarar för att städningen på hotellet sköts. Husfrun 
fungerar ofta som en länk mellan städpersonalen och resten av 
personalen på hotellet. 

Informant En person som lämnar information genom intervjuer, studier eller på 
andra sätt. 

Kvalitetssäkring En kontroll att (i det här fallet) ett rum är städat och håller en viss 
förutbestämd kvalité. 

Linne Hotellbranschens benämning för sängkläder och handdukar. 

PDA Personal Digital Assistent, en handdator. 

PMS-system Property Management System. Det datasystem som används av 
receptionspersonalen i deras arbete. Det finns olika typer av PMS-
system med olika funktionalitet. De grundläggande funktionerna är att 
sköta bokningar av rum och checka in och ut gäster. Exempel på PMS-
system är ”Micros Fidelio” och ”Cenium”. 

Vippa ett rum Förbereda ett rum extra fint för en gäst. Förekommer ofta i olika grader. 
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Del 1: 

Projektet HiP 
 

Om Projektet 

Deltagare 
I projektet fanns ett antal intressenter som deltog i olika hög grad och på olika sätt. 
Alla hade olika mål, intressen och förutsättningar. Initiativtagare till examensarbets-
projektet var IT-konsultföretaget Citerus AB. Från Citerus sida fanns en önskan om 
en bred studie med ett starkt fokus på slutanvändarna, en studie som lyfter fram de 
egentliga kraven utifrån de egentliga användarnas praktiska verksamhet. I projektet 
fanns från Citerus en handledare som fungerade som icke operativ projektledare. 
Företagets VD fanns även tillgänglig som ställföreträdande handledare. Citerus 
avsikt med projektet var att prova på ett för företaget nytt sätt att arbeta, inte att ta 
fram ett konkret system som med modifikation skulle gå att sälja. Fokus under 
projektarbetet har därför från Citerus sida varit mer på själva projektarbetet och 
metoderna än på det praktiska slutresultatet. 

Den operativa bemanningen i projektet bestod av tre studenter. Två av studenterna 
utförde projektet som sitt examensarbete på civilingenjörsutbildningen i 
informationsteknologi respektive teknisk fysik på Uppsala universitet. Den tredje, jag 
själv, gjorde projektarbetet som en del i arbetet med min magisteruppsats på MDA-
programmet (Människor Datateknik Arbetsliv), Blekinge Tekniska Högskola. Min 
uppgift var precis som de andras producerande, men den var även observerande och 
reflekterade i syfte att jobba med ett teoretiskt perspektiv att fördjupa mig i och 
behandla i denna uppsats. 

De medverkande hotellen var av olika typer. Mornington Hotel som ligger i 
Stockholm är stort med många rum och mycket personal. Hotel Winn i Uppsala är 
mindre och när arbetet inleddes nyligen öppnat. Basic Hotel, även det i Uppsala har 
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en traditionell hotellverksamhet men hyr även ut rum på längre sikt till bland annat 
studenter och gästforskare.  

Syfte och upplägg 
Examensarbetsprojektet hade som uppgift att kartlägga vad som på Citerus kallades 
informationsflödet ute på tre olika hotell. I en sådan studie skulle eventuella 
problemområden, så kallade flaskhalsar, i verksamhetens informationsflöde 
definieras. Utifrån de förutsättningar och behov som påträffades skulle därefter ett 
mer detaljerat lösningsförslag ges på ett hjälpmedel i något av områdena. 

Projektet delades upp i tre olika faser. I oktober 2001 påbörjades fas 1 med 
informationsflödesanalysen ute på de tre olika hotellen. I fas 2 definierades och 
valdes ett område som projektet inriktades mot. Slutligen skedde i fas 3 en design av 
ett lösningsförslag till det valda området. Projektet avslutades och dess resultat 
presenterades i början av juni, 2002. 

 

Informationflödes-
analys Problemområde

Problemområde

Problemområde
Problemområde

Problemområde
Problemområde Design 

av
lösningsförslag

tid  

Figur 1: Schematisk beskrivning av de olika delarna i HiP-projektet. 

 

Syftet med projektet var från Citerus sida att få en djupare inblick i Hotellbranschen 
och se vad för typ av hjälpmedel som skulle kunna behövas. Citerus ville även prova 
ett nytt arbetssätt. De ville samla in information från en specificerad kontext för att 
sedan analysera och därefter se vad för typ av hjälpande system som skulle kunna 
byggas. Då företaget tidigare jobbat med spa- och simanläggningar var steget inte 
långt till ett intresse i hotellbranschen. 

Från Citerus projektspecifikation:  
”Varje IT-projekt är en investering. Det kostar pengar, men tanken är att det resulterande 

systemet skall spara eller tjäna mer pengar än kostnaden. Det gäller alltså att skapa 

maximalt värde till minimal kostnad. 

För att det resulterande systemet ska vara så värdefullt som möjligt måste man inte bara se 

till att det gör saker rätt – dvs är buggfritt och har tillräcklig prestanda. Minst lika viktigt är 

att det gör rätt saker – dvs innehåller den funktionalitet som de som ska använda systemet 

verkligen har nytta av.” 

Jag kom in i projektet lagom till dess andra fas då den grundläggande analysen i 
princip var klar och en av de definierade flaskhalsarna skulle väljas för att studeras 
vidare. Under några dagar kunde jag läsa in mig på projektet i den omfattande 
dokumentation som skrivits. Fokus i det fortsatta arbete gick sedan över från att vara 
på vilken typ av information som flödar vart till på personalens yrkeskunnande och 
på att förstå vad som var viktigt i deras arbete. 
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Fas 1: Förstudie 
I projektets första fas utfördes informationsflödesanalysen ute på de tre hotellen som 
deltog i studien. Analysen kartlade hur de olika delarna i verksamheten fungerar och 
utbyter information med varandra, det så kallade informationsflödet. 

De grundläggande studierna av hotellen var breda och gav en övergripande förståelse 
för hotellens hela verksamhet. Målet med den första fasen var att identifiera 
eventuella flaskhalsar i det studerade informationsflödet.  

Metod och utförande 
Ett genomgående fokus i studien var de olika yrkesgruppernas uppgifter, 
kommunikation med varandra och tidsåtgång för olika arbetsmoment då detta var 
möjligt att uppskatta. De metoder som användes var till största delen intervjuer och 
enkäter och till viss del även enklare fältstudier. 

Personer i hotellens alla olika yrkesroller intervjuades och studerades. I snitt 
resulterade detta i c:a 10 intervjuer per hotell på vardera dryga timmen. Under 
intervjun fördes anteckningar som senare samanställdes i ett dokument för varje 
intervju. 

Två av områden som intervjuerna fokuserade på var ansvarsområden och 
informationsbehov. Stor vikt lades även på att ta reda på vilka andra yrkesgrupper en 
viss yrkesroll eller grupp samarbetade med och på vilket sätt. I viss utsträckning 
identifierades även hur lång tid vissa tidskrävande eller ofta förekommande moment 
tog att utföra. 

Hotellen hade budgeterat att avvara vardera 20 timmar till projektet. Detta visade sig 
snart vara en alldeles för snålt tilltagen tidsbudget. Uppskattningsvis tillbringades 
ungefär 30 timmar på varje hotell. Detta ställde dock inte till något problem då 
hotellens anställda var mycket samarbetsvilliga och positivt inställda till studierna 
och till projektet. 

Då intervjuerna dokumenterades i skriftlig form uppkom ofta nya frågor. När tillfälle 
fanns kunde det kompletteras med ytterligare intervjuer, men oftast fick de nya 
frågorna ställas per telefon eller i enkätform. Detta fungerade relativt bra rent 
praktiskt då en personlig kontakt redan var knuten. En nackdel med enkätfrågorna 
var att frågorna vid behov inte kunde förklaras och utvecklas. På samma sätt kunde 
svaret som gavs ibland behöva förtydligas och jobbas vidare med. En fördel med 
enkätfrågorna var att de kunde besvaras när informanten hade tid och lust vilket 
förhoppningsvis innebär mer genomtänkta och utförliga svar. Enkätfrågor är heller 
inte så tidskrävande för informanten att ta sig an som en intervju är. 

Resultat 
Informationsflödesanalysen resulterade i en omfattande dokumentation som 
beskriver hotellverksamheten på en ytlig men bred nivå. För varje medverkande 
hotell skrevs ett omfattande dokument där resultat från intervjuer, fältstudier och 
enkäter sammanställdes. Exempel på information som samlades in från hotellen: 

 De olika formella yrkesrollerna 

 Hur människor i de olika yrkesrollerna kommunicerar med varandra 
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 De olika typer av IT-system som finns på hotellet 

 Hur fastigheten fungerar 

 Tjänster som hotellet tillhandahåller 

 Affärsidé och organisation 

Arbetet med att sammanställa informationen från förstudien resulterade i en 
definiering av 14 olika flaskhalsar i informationsflödet på hotellen. I var och en av 
dessa sågs en möjlighet att effektivisera verksamheten och framför allt informations-
flödet.  

Fas 2: Val av område 
I fas två av projektet valde vi ut en av de lokaliserade flaskhalsarna att jobba vidare 
med. Vi skulle inom detta område göra fördjupade studier och designa ett system 
som skulle kunna göra personalens arbete lättare och mer tidseffektivt. Målet var att 
presentera systemet i form av en prototyp som beskrev dess funktionalitet. Om vi 
hann skulle vi sedan fortsätta med att implementera en enklare digital prototyp. 

Ett litet snedsteg 
Vi valde till en början att jobba med området ”Inventering och beställning”. 
Analysen hade visat att beställning och lagerhållning av förbrukningsvaror var ett 
arbete som återkom på många olika håll i hotellverksamheten.  

Inventeringslistorna behövde ofta ändras för att hålla priser och sortiment aktuella, 
någon som inte alltid skedde. Priserna på vin ändras till exempel oftast mellan varje 
beställning. Denna ständiga uppdatering tar mycket av personalens tid. Speciellt 
tidsödande är detta för restaurangpersonalen som har hårdare krav på inventering och 
många varor att hålla ordning på. I arbetet med inventeringslistor kunde ett onödigt 
dubbelarbete lätt urskiljas. Listorna lagrades oftast i form av ett excelldokument på 
en dator. Vid inventering skevs de ut och resultatet av inventeringen antecknades på 
pappret. Från pappret fördes sen slutligen de nya siffrorna åter in i excelldokumentet 
och sparades. 

Vid beställning är förfarandet nästan detsamma. Det som ska beställas skrivs upp på 
lappar som senare sammanställs på ett papper. Denna information förs sen över till 
någon typ av beställningsformulär, till exempel e-post, ett fax eller ett Internetbaserat 
beställningsverktyg. Förstereceptionisten på Basic Hotel berättade att det händer när 
hon arbetar i baren och upptäcker att något är slut och behöver beställas hem så 
skriver hon en lapp till sig själv som hon lägger i sitt eget fack i receptionen. Det är 
ofta stressigt att jobba i baren och det finns inte alltid tid att skriva ner en riktig 
beställning. Lapparna får hon sammanställa när hon senare får tid. De många 
lapparna och olika överföringarna innebär ett återkommande dubbelarbete och en 
risk att beställningar försvinner. Det är inte heller alltid som den person som är 
beställningsansvarig upptäcker att något tagit slut och måste beställas hem. 
Information om vad som tagit slut ska då förmedlas ytterligare ett steg för att komma 
fram till rätt person. 

Att inte ha ett gemensamt ställe där information om beställningar finns gör det svårt 
att få en översikt över de beställningar som gjorts och vad som har beställts och inte. 
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Det kan bli ett svårt arbete att följa upp beställningar när hotellet till exempel inte fått 
levererat vad som beställts eller där något annat problem har uppstått. 

Beställningar görs ofta via telefon. Detta tar mycket av personalens tid och det kan 
heller inte direkt ges något kvitto på vad som beställts. Ibland kan en bekräftelse 
komma i form av ett fax, men detta innebär då extra arbete med att ta emot och spara.  

 

Utifrån studier av det insamlade materialet från fas 1 kunde vi hitta många flask-
halsar i detta område. Vi kunde även se möjligheter till lösningar i form av att införa 
ett datoriserat system för inventering och beställning. Vår förhoppning var att kunna 
effektivisera beställningsprocessen och inventeringsförfarandet genom att samla all 
information på ett ställe och där göra den tillgänglig för hela personalen. Vi begav 
oss åter ut till vart och ett av hotellen för fortsatta studier i området. Med detta ville 
vi försäkra oss om att vi var på rätt väg och tränga djupare in i området.  

Denna gång spelade vi in intervjuerna på en minidiskspelare samtidigt som vi även 
gjorde kompletterande anteckningar. Efter att intervjuerna var genomförda 
konverterade vi ljudspåren på minidiskarna till ljudfiler i mp3-format. Dessa lagrade 
vi sedan enkelt bland all annan data på projektets tilldelade serverplats. Alla i 
projektet kunde på detta sätt enkelt gå tillbaka och lyssna på intervjuerna när så 
behövdes. 

I intervjuerna ute på hotellen träffade vi åter receptionspersonal, husfru, vaktmästare, 
köks och barpersonal. Vi valde just denna del av personalen eftersom den första 
delen av studien visade att det var dessa grupper som i någon form arbetade med 
beställning och inventering. För att fördjupa våra kunskaper i området gjorde vi 
kompletterande intervjuer både på plats och per telefon. Det var nu mycket lättare att 
ställa frågor då vi bättre visste vad vi ville ha ut för resultat. 

En del personer ur personalen fick vi dock inte möjlighet att träffa för en personlig 
intervju. Dessa skickade vi istället en enklare enkät med våra frågor. De flesta 
enkäter fick vi tillslut tillbaka, men de tog lång tid och svaren var ofta kortfattade. 

Personalen som berördes av våra fortsatta studier var: 

Receptionspersonalen - ansvarar för beställning och lagerföring av trycksaker så 
som brevpapper och kuvert samt sådant som säljs i receptionen, till exempel godis 
och böcker. 

Husfrun - ansvarar bland annat för städmaterial och sänglinne och för 
kommunikationen mellan receptionspersonal och städpersonal. 

Vaktmästaren för ett mindre lager av glödlampor och annat som med jämna 
mellanrum går sönder på rummen. Han utför även större delen av reparationerna 
själv. 

Barpersonalen – köper in och lagerför öl, sprit, vin, läsk och annat som används i en 
bar. 

Kökspersonalen – köper in och lagerför mat. 

Det visade sig emellertid att problemet inte var av den omfattning vi trott. Den 
beställning och inventering av matvaror som skedde i köket fungerade bra som det är 
idag. Den kökspersonal som vi träffade var tvärt emot vad vi trodde väldigt nöjda 
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med de system de har idag för att hantera beställningar och lagerhållning. De två 
ledande matvaruleverantörerna har redan väl utvecklade beställningssystem1 som 
erbjuder funktionalitet för inventering och lagerhållning samt beställningar över 
internet. Ett av systemen gick även att utöka med handdatorer för effektiv 
inventering. 

De beställningar som den övriga hotellpersonalen gör sker inte så ofta och fungerar 
tillfredställande med telefon, fax eller e-post. Vi fann ganska snart att den personliga 
kontakten som fanns framför allt i beställning via telefon var mycket uppskattad av 
personalen och svår att ersätta. Detta beställningssätt föredrogs trots att det ibland tar 
längre tid och är omständligare. Ibland kombinerades även de olika 
beställningssätten vid behov.  

Inventering och lagerföring visade sig inte heller så avancerat, omständligt eller 
tidskrävande som vi först trodde. Inventering skedde inte så ofta och var inte så 
avancerat att ett införande av ett datoriserat system skulle vara motiverbart. 

Efter att ha konstaterat detta drog vi slutsatsen att området för inventering och 
beställning inte var lämpligt för oss att arbeta vidare med. En lösning i form av att 
bygga ett system till verksamheten skulle bli krystad och inte underlätta personalens 
arbete utan istället troligtvis begränsa och göra det klumpigare. Vi såg ej heller 
någon möjlighet till kostnadseffektivisering. 

Vi beslöt oss därför att byta spår och välja ett annat område som fokus för vårat 
fortsatta arbete. Av detta snedsteg lärde vi oss hur viktigt det är att i design och 
systemutveckling utforma system efter användarnas verkliga behov, behov som 
identifierats ute i den praktiska verksamheten. Vi fick även bekräftat hur viktigt det 
är att tidigt i en systemutvecklingsprocess förankra ett lösningsförslag ute hos de 
egentliga slutanvändarna. Dryga två veckor hade förlöpt i fel spår och kan kanske 
tyckas vara bortkastade. Sett i kostnader hade dock detta varit en obetydlig kostnad 
mot vad det hade kostat att helt blint utveckla ett helt system för att sedan vid 
införandet konstatera att det inte alls behövdes i verksamheten på det sätt man trott. 

Steg åt rätt håll 
Att byta inriktning och jobba vidare med området ”städkommunikation” kändes som 
ett lämpligare val. Vi såg i detta område lättare hur verksamheten skulle kunna 
förbättras och vi kände en större förändringsvilja hos berörd personal. Framför allt 
såg vi tidigt hur ett införande av ett hjälpande system i det här området verkligen 
skulle kunna göra nytta och vara ekonomiskt försvarbart. 

Verksamheten på hotell är ständigt dynamisk och arbetet är fyllt av anpassningar och 
improvisationer. Gäster checkar in och ut planerat men även helt oförutsägbart. Av 
den personal som inte jobbar över natten är städerskorna bland de första som 
kommer till hotellet tidigt på morgonen. För att kunna påbörja dagens arbete får de 
en städlista som husfrun iordningställt. Listan är baserad på den information som 
finns i hotellets PMS-system vid den tidpunkt listan skrivs ut. På listan står bland 
annat, beroende på typ av PMS-system, vilka rum som ska städas under dagen och på 
vilket sätt de ska städas och hur de ska ställas i ordning. 

                                                 
1 Restauranggrossisten Martin Olson gör programmet ”MOR” och Arvid Nordquist programmet ”Köksfönstret”. 
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Viktiga detaljer på en städlista är, förutom vilka rum som ska städas, just vilken typ 
av städning som ska ske. Då en gäst ska stanna ytterligare en natt i ett rum är rummet 
ett så kallat ”stanna rum” eller ”stay-room”. Ett sådan rum städas bara lätt och 
bäddas med nya lakan om gästen bott där ett visst antal dagar. Har gästen checkat ut 
ska rummet städas noggrannare och iordningställas till nästa gäst. Ett sådant rum 
kallas ”avreserum” eller ”departure-room”. På Mornington Hotel beräknas 
städningen av ett stannarum ta 5-8 minuter och 15-20 minuter för ett avreserum. Hur 
städerskorna tilldelas ett antal rum varierar på de tre olika hotellen. På ett är listorna 
baserade på den tid det är uppskattat att städningen av rummen tar så att alla 
städerskor får ungefär lika mycket arbete. På ett annat ges städerskorna olika 
sektioner och ansvarsområden på hotellets olika våningar. På det tredje delas den 
totala listan med rum som ska städas rakt av på antalet städerskor och den som hinner 
först får välja lista. 

När städerskorna väl fått sina rum 
tilldelade planerar de därefter dagens 
arbete efter de tider då rummen blir tomma 
och kan städas. På städlistan kan även 
information finnas om extrautrustning som 
ska in på rummet. En extrasäng kan 
behöva ställas in, rummet ska kanske 
förberedas på ett speciellt sätt eller 
felanmälas. 

Då informationen i hotellets PMS-system 
ständigt förändras blir städerskornas 
städlistor mycket snart inaktuella. Det är 
receptionspersonalens ansvar att meddela 
städerskorna när viktiga förändringar sker 
men arbetet i receptionen är ofta stressigt 
och krävande så detta hinns långt från 
alltid med. Receptionspersonalen försöker 
meddela husfrun som sedan i sin tur 
meddelar städpersonalen ute i korridorerna. 
Detta kan ske med skrivna lappar, 
mobiltelefon eller telefoner i korridorerna, 
men oftast får husfrun själv gå upp och 
söka upp städpersonalen. Ibland händer det 

att städerskorna själva får gå ner för att ta reda på eventuella förändringar. På ett av 
hotellen har städpersonalen som vana att vid lunchrasten gå ner till receptionen och 
där få nya uppdaterade städlistor utskrivna. 

Några identifierade exempel på situationer när dagens städlistor kommer till korta: 

 Om en gäst checkar ut tidigare än planerat och vad som står i PMS-systemet 
så får inte städerskorna reda på det. De planerar då sitt städschema efter den 
utcheckningstid som står på deras städlista. Ibland chansar de och knackar på 
för att se om gästen lämnat rummet. 

 Det händer att en gäst inte checkar ut men bär iväg sina väskor och 
tillhörigheter från sitt rum till exempelvis en konferens i hotellets 
konferenslokal. Då kan städerskorna av misstag städa rummet inför nästa gäst 

Figur 2: En sida ur en städlista med 
städerskans noteringar. 
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i tron om att gästen helt checkat ut. Då gästen kommer tillbaka till sitt rum 
kanske han eller hon vill ta en dusch eller lägga sig för att vila en stund på 
sängen. Om städerskorna över huvud taget upptäcker att gästen återvänt till 
sitt rum måste de städa rummet igen för nästa gäst.  

 Ibland händer det att en gäst av någon anledning byter rum under dagen. 
Informationen om hur rummet ska städas och iordningställas ska då följa med 
till det nya rummet. Det gör den inte på städerskornas städlistor. 

 En städerska kan när hon städar ett rum upptäcka att något gått sönder eller 
saknas. Hon ska då anmäla detta till vaktmästaren som i sin tur ser till att 
rummet blockas för bokningar och sen försöker åtgärda felet. Städerskan har 
sällan tid att på en gång leta reda på och informera vaktmästaren eller bege sig 
ner till receptionen för att se till att rummet åtminstone blockas. 

Precis som i Suchmans resonemang (1987) om planer och situerat handlande så utgör 
städlistorna en plan på samma sätt som den som seglaren gör upp och försöker hålla i 
förordet till ”Plans and situated actions”. Städlistan är en plan som inte kan hålla då 
den information listan är baserad på inte är statisk utan förändras med tiden. Dock 
utgör städlistorna en nödvändig grund att basera arbetet, handlingen, på. Utan 
listorna skulle inte arbetet fungera utan bli mycket svårt och ineffektivt. Listorna är 
hårt statiska och saknar bra stöd för att förändras med den situation som råder. 

”Even in the case of more deliberative, less highly skilled activities, we generally do not 

anticipate alternative courses of action, or their consequences, until some course of action 

is already under way. It is frequently only on acting in a present situation that its 

possibilities become clear […]” 

[Suchman, 1987, sid 52] 

Problemet med avsaknad av bra stöd för situerat handlande skulle komma att bli det 
vi senare grundade systemet vi kom att utveckla på. 

Fas 3: Systemet tar form 
Det nya området som valdes var alltså kommunikationen mellan receptionspersonal 
och städpersonal, kallat ”Städkommunikation”. Vi fann ganska snart att detta område 
inte bara berörde städpersonal och receptionspersonal utan även både husfrun och 
vaktmästare. Genom att ge städerskorna tillgång till aktuell information från PMS-
systemet var vår avsikt att underlätta ett situerat handlande i arbetet och med det 
effektivisera och göra arbetet lättare för städpersonalen. Med ett effektivare arbete 
ville vi få en minskad kostnad för hotellen och i slutändan få nöjdare hotellgäster. 

Det märktes väldigt snart att det system vi började designa kunde utökas med vad 
som kändes som hur mycket funktionalitet som helst. Vi fick sätta upp begränsningar 
för vad det tänka systemet skulle innehålla och vilken del av systemet vi skulle 
koncentrera vårt fortsatta arbete på. Systemet som började ta form fick det generella 
namnet ”Hotel Information Platform” – HiP. 
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Krav formas 
I vårt designarbete jobbade vi till en början bara med städlistorna som utgångspunkt. 
Vi märkte dock snart att även flera av de andra observerade problemen var kopplade 
till städarbetet och till den information städerskorna var intresserade av ur PMS-
systemet. Det var då naturligt att lägga till funktionalitet även för felanmälning, 
rumsfördelning, informationsförmedling och beställning. 

Felanmälning 
En felanmälning kan göras av ett rum under dagen. Det kan vara en tvålkopp som 
gått sönder, en tv som inte fungerar, en stor fläck på mattan eller dylikt. Fel-
anmälningen registreras i PMS-systemet av husfru, vaktmästare eller receptions-
personal. Denna information bör då genast nå både receptionspersonal och städ-
personal. En felanmälning kan åtgärdas under dagen. Rummet blir då åter brukbart i 
PMS-systemet och receptionspersonalen kan checka in en gäst i det. Rummet bör då 
vara städat för den nya gästen. Det är därför viktigt att städpersonalen hålls under-
rättad om när felanmälningar görs och avhjälps. 

Vi vill ge städpersonalen aktuell information om gjorda felanmälningar, fel-
anmälningar som åtgärdats men även möjligheten att själva göra nya felanmälningar 
när de upptäcker fel ute på rummen. 

Rumsfördelning 
På morgonen skrivs en lista ut från PMS-systemet över de rum som ska städas under 
dagen. Det är sedan husfruns uppgift att dela upp rummen bland städpersonalen. 
Beroende på om rummen är avreserum eller stannarum tar de olika lång tid att städa. 
Husfrun gör ibland en snabb överslagsräkning så att städpersonalen får ungefär lika 
stort arbete var. I andra fall delas listan bara rakt av och den städare som är snabbast 
får först välja del . 

Vi vill i vårt system erbjuda husfrun hjälp med att generera rättvisa och effektiva 
städlistor. Systemet ska presentera ett förslag på rumsindelning för husfrun som hon 
sen kan förändra om hon vill. Listorna som presenteras för husfrun är baserade på 
hur lång tid det tar att städa rummen på listan, men tar även hänsyn till när rummen 
ska städas och deras lokalisering på hotellet. 

Informationsförmedling 
Problemet med informationsförmedlig är mer övergripande och påvisbart i många 
olika områden av hotellverksamheten. En del av områdena valde vi att jobba vidare 
med i vårt tänka system. Vi vill skapa enhetliga sätt att hantera viss typ av 
information. Istället för att information förmedlas på olika sätt från gång till gång vill 
vi erbjuda ett sätt där information av viss typ samlas på ett och samma ställe. Ett 
exempel är hanteringen av felanmälningar. Vi tänker oss här även möjligheten att 
följa upp och kommentera felanmälningar. Ett annat exempel är hur hantering sker 
av upphittade och borttappade saker. 

Beställning 
Då vi valde att jobba vidare och även ta med funktionalitet för husfru och 
vaktmästare i vårt tänka system kom vi även in på området beställning. På hotell 
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förbrukas en hel del material i städarbetet. I städskrubbarna ute i korridorerna 
förvaras rengöringsmedel av olika slag, förbrukningsvaror, linne med mera. Det är 
husfruns ansvar att se över och fylla på förråden i städskrubbarna genom att beställa 
hem nya varor. Det är dock städpersonalen som oftast är i städskrubbarna och först 
märker när något börjar ta slut. För att effektivisera beställningsförfarandet vill vi 
erbjuda städpersonalen ett enkelt sätt att smidigt meddela husfrun att något i 
städskrubben håller på att ta slut. 

Föreslaget system 
Dagens PMS-system består i stora drag av en databas och en applikation för 
receptionspersonalen. Med systemet utförs bokningar, in- och utcheckning och 
debiteringar. På en del hotell används PMS-systemet även till att generera städlistor, 
registrera felanmälningar och i arbetet med ekonomi och administration.  

Vi vill i vårt system utöka dagens PMS-system med funktionalitet och gränssnitt för 
städpersonal, vaktmästare och husfru. Detta vill vi åstadkomma genom att bygga upp 
ett system bestående av en databas och ett applikationslager med olika gränssnitt för 
tre olika yrkesgrupper. Genom den gemensamma databasen kan de tre olika 
gränssnitten dela på och utbyta information.  

Reception

Vaktmästeri
Husfru

Städpersonal

Hotel Information
Platform  

Figur 3: Systemskiss med de tre olika gränssnitten. 

 

Gränssnitt för receptionspersonalen är inte tänkt att förändras nämnvärt från hur det 
ser ut i dag. Vi tänker oss förutom den funktionalitet som dagens PMS-system 
erbjuder av rumsadministration, även möjligheten till full administration av listor för 
upphittade saker. 

Husfru och vaktmästare kan även de administrera listor för upphittade saker, men 
även för felanmälningar och listor med saker som börjar ta slut. Husfrun kan även 
skapa och administrera städlistor och kvalitetssäkra rum. För att göra detta tänker vi 
oss gränssnitt till husfru och vaktmästare i både mobil och stationär form. Båda 
yrkesrollerna hanterar en del skrivbordsarbete men är till större delen rörliga ute på 
hotellet. 

Städpersonalen utrustas med handterminaler att bära på sig alternativt montera på 
städvagnarna. Med dessa kan de få information om olika rum och dess gäster, se och 
jobba med sin personliga städlista, göra felanmälningar på rum, registrera upphittade 
saker och göra husfrun uppmärksam på förbrukningsmaterial som börjar ta slut. 
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Avgränsning 
Vi insåg snart att vi inte skulle hinna ta hela det system vi önskade till ett 
prototypstadie. Vi fick göra avgränsningar och det föll sig naturligt att göra dessa till 
städpersonalen och deras tänkta gränssnitt mot det föreslagna systemet. Det fortsatta 
arbetet koncentrerades härefter på städerskornas arbete och hur information i en 
handterminal skulle kunna hjälpa dem. 

Kravspecifikation 
Det fanns inget krav från Citerus på att vi skulle skriva en kravspecifikation, ej heller 
ansåg vi att det behövdes någon då vi visste att vårt system inte skulle komma att 
implementeras skarpt. Men när vi trängde djupare ner i det problemområde vi valt 
började vi sakna ett sätt att få en generell överblick över det system vi ville bygga 
och en strukturering av den funktionalitet vi ville att systemet skulle innehålla. Vi 
ville inte så här tidigt börja skissa på ett gränssnitt utan innan dess ville vi försöka 
smalna av och sätta ramar runt det område vi skulle jobba med. Vi strävade efter att 
hitta rena krav på en hög nivå, helt skilda från implementation och specifika 
designdetaljer. Genom att skriva en kravspecifikation kunde vi få en gemensam 
överblick över det system som vi ville göra. Efter förstudien var detta det första 
steget i att strukturera den funktionalitet vi såg krävdes av systemet. Mycket tidigt 
efter att vi valt problemområde att jobba vidare med fastställde vi till exempel tre 
icke funktionella krav som vi ansåg viktiga: 

 Städpersonalen på ett hotell består ofta av olika nationaliteter. Vi ville därför 
jobba mycket med bilder och färger i gränssnittet i så hög utsträckning det 
gick, utan att göra avkall på enkelhet och tydlighet. 

 Förstudierna visade att vi skulle jobba med ”finkänsliga” handdatorer i städ-
arbete, en ganska så ”grov” miljö. Vi ville därför att gränssnittet skulle var så 
pass lättnavigerat att det gick enkelt att styra med ett finger och inte nöd-
vändigtvis med en handdatorpenna.  

 Vi skulle på ett naturligt sätt använda oss av det språk och termer som finns i 
hotellbranschen. Applikationen måste vara mycket lätt att förstå eftersom 
personalen som ska använda den ofta saknar datorvana, kan vara tillfälligt 
inhyrd, nyanställd, ej teknikintresserad eller inte ha jobbat med liknande 
verktyg tidigare. 

Vi fortsatte sedan med att samla in fler funktionella krav om vad systemet skulle 
kunna utföra. Till en början var kraven mycket generella men blev med tiden allt mer 
specifika. Vi använde skrivandet av kravspecifikationen som ett verktyg för att 
formulera och sammanfatta de krav vi fann på systemet. Vartefter vi besökte hotellen 
och intervjuade, studerade och diskuterade formade vi ytterligare krav som skrevs 
ner.  

Tillverkning av prototyp 
Vi upptäckte snart att trots att krav skrivits ner i en kravspecifikation hade vi 
fortfarande inte riktigt samma bild av hur lösningar på kraven skulle se ut och 
implementeras. För att förstå varandra så bra som möjligt var det lättast att skissa upp 
hur man tänkte sig att systemet skulle se ut rent visuellt. När kravspecifikationen 
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började bli klar påbörjade vi därför bygget av en prototyp. Citerus hade även önske-
målet på projektet att systemet skulle presenteras i någon form av prototyp.  

Den första versionen bestod av enkla skärmbilder ritade på vanligt A4-papper. Vi 
använde därefter papp till att göra en prototyp av en handterminal och beskriva det 
tänkta gränssnittet med olika skärmbilder på papperslappar som passade i pappers-
prototypen. En fördel med att jobba med en prototyp av en handterminal och skärm-
bilder i skala 1:1 var att vi insåg hur liten skärmyta vi hade till vårt förfogande och 

hur svårt det är att försöka få 
plats med det man vill på den 
begränsade ytan. Information 
och olika funktioner fick nog-
grant delas upp på olika skärm-
bilder mellan vilka det var 
logiskt och enkelt att navigera. 

Vartefter designarbetet fram-
skred och prototypen tog form 
fick vi ibland ändra, ta bort eller 
lägga till krav i kravspecifika-
tionen. Det visade sig så pass 
lätt och smidigt med skissandet 
att vi fortsatte med det och slu-
tade successivt med att jobba 
med kravspecifikationen. Det 
kändes som om kravspecifika-

tionen nu var mer ett hinder och då vi tyckte att den hade uppfyllt sin roll och ändå 
inte skulle användas för någon sorts implementering slutade vi att uppdatera den. Om 
systemet skulle komma att implementeras hade vi jobbat med både kravspecifikation 
och prototyp parallellt. Kravspecifikationen för att i klartext beskriva funktionalitet 
och prototypen för att ge en visuell bild av den tänkta applikationen.  

Vi hade snart fått en stor samling 
skisser av skärmbilder som 
beskrev det tänkta systemet. För 
att strukturera upp bilderna och få 
en överblick över hur de hängde 
ihop klippte vi ut och fäste dem 
på ett stort papper. Relationen 
mellan de olika skärmbilderna 
visades på pappret med streck 
mellan bilderna. Ofta när en 
gränssnittsdetalj skissades ner på 
papper väcktes andra relaterade 
frågor om hur systemets funk-
tionalitet skulle fungera. Skulle 
till exempel värdena i ett visst 
grafiskt element vara statiska eller 
skulle det finnas funktionalitet i 
systemet för att ändra dem? 

Figur 5: Postern som visar de olika skärmbilderna och 
dess relation till varandra.. 

Figur 4: Pappersprototypen med några olika skärmbilder.
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Demonstration av prototypen 
Då pappersprototypen och dess gränssnitt i form av papperslappar började ta form 
var det dags att demonstrera den för de tänkta användarna, städpersonalen. Vi bokade 
in tider med informanter från städpersonalen på de tre hotellen. Vi ville demonstrera 
och diskutera vår prototyp för att förankra våra designbeslut ute hos slutanvändarna. 
Att valet av funktionalitet i systemet var baserat på gedigna förstudier visade sig 
räcka långt, men inte helt. Förstudien ville vi inte se som en garanti att vi gjort rätt 
från början, användarna hade ju inte sett eller fått kommentera den funktionalitet vi 
nu föreslog. Vi var även visa av vårt tidigare felsteg och visste att vi inte hade råd att 
göra om samma misstag som gjordes med området för beställning och inventering.  

Innan och under demonstrationerna ställde vi frågor som kommit fram under vårt 
designarbete. Det var nu mycket lättare att ställa fokuserade frågor då vi visste åt 
vilket håll vi strävade samt hade prototypen att diskutera runt. Våra möten började 
lite som en intervju för att sen övergå till en demonstration av prototypen och 
diskussion om vad som var bra, dåligt eller kunde göras annorlunda. Då vi 
diskuterade arbetet med städlistor som det fungerar i dag sa en informant på ett av 
hotellen:  

”Det här [håller i sin städlista] är det enda vi behöver för att utföra vårt arbete. Det behövs 

inget mer.” 

Vi presenterade senare städlistan i pappersprototypen och de funktioner och informa-
tion vi tänkt applikationen skulle innehålla. Städerskan förstod prototypen mycket 
bra och blev överväldigad och imponerad av vad hon skulle kunna göra med en 
digital städlista. Hon bad oss genast att skaffa henne en. 

Efter att ha genomfört demonstrationer på alla tre hotellen kunde vi dra slutsatsen att 
kraven från städpersonalen på vår tänkta applikation skilde sig lite från hotell till 
hotell. Detta beroende på vilken typ av organisation hotellen hade och hur städarbetet 
var organiserat. På ett hotell vippades till exempel rum sällan, och i de fallen detta 
skedde gjordes det av receptionspersonalen. Information om vippningar kunde där 
anses helt onödig för städpersonalen. 

Generellt verkade det som om städerskorna inte ville ha mer information än de 
verkligen behöver. Till en början fick vi intrycket att städpersonalen inte fick så 
mycket information kring städningen och städlistorna. Personalen från alla tre 
hotellen, med tre olika typer av städlistor, tyckte att de listor som genereras av PMS-
systemet är svåra att förstå och innehåller mycket information som inte används eller 
förstås. En nyanställd städerska blev under ett möte med oss på ett av hotellen för 
första gången klar över att de ska byta lakan efter tre dagar och att städpersonalen 
själva måste titta efter det i listorna. På ett annat hotell visste en städerska som jobbat 
på hotellet i många år inte vad en förkortning på städlistan betydde. 

Omdesign 
Under de kompletterande intervjuerna och demonstrationen av vår prototyp upp-
täckte vi att en städlista inte är så hårt knuten till en viss städerska som vi trodde. 
Städpersonalen ser till att hjälpa varandra om någon har något kvar och de andra är 
färdiga med sitt. Ibland förekom det även att städpersonalen höll ihop i par när de 
städade rum. Vi gjorde därför vårt system så att en städerska enkelt kan gå in i en 
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annan städerskas städlista och där markera ett rum som städat. Denna detalj upp-
märksammade oss en informant på bara genom att snabbt få prototypen i sin hand 
och förklarad för sig. Hade hon läst en kravspecifikation hade det nog inte gått lika 
bra och dröjt längre fram i systemutvecklingsprocessen innan det uppmärksammats. 

Vi hade i den första versionen av systemet föreslagit att städpersonalen skulle ha 
tillgång till namnet på gästen som bor i ett visst rum och om och hur rummet 
eventuellt är vippat. Detta tyckte städerskorna var onödigt och en information som 
inte spelade någon roll alls för dem. När vi visade prototypen för ett av hotellens chef 
tyckte hon att det var bra att gästens namn fanns med. Hon trodde att detta kunde 
leda till att städpersonalen började känna igen stamgäster och kunde då ge gästerna 
ett mera personligt och igenkännande välkomnande. Vi tyckte inte att informationen 
störde, så vi valde att ta med den med förhoppning om att det skulle komma att 
användas. I ett senare skede hade man kunna undersöka om den verkligen användes i 
praktiken. 

Efter det kompletterande mötet med informanterna ur städpersonalen försökte vi 
generellt skära ner på så mycket ”onödig” information som möjligt i vår prototyp. 
Den information som presenterades försökte vi framställa så tydligt och enkelt som 
möjligt.  

Vidareutveckling av prototypen 
Efter att ha fått feedback på vårt arbete med den första prototypen påbörjade vi 
arbetet med att bygga en digital prototyp. Kravet på projektet var att producera en 
prototyp, men vi valde att vidareutveckla den prototyp vi hade till en digital prototyp 
gjord i HTML. Fördelarna med det var flera. Prototypen kunde ligga på en av Citerus 
webbservrar och kunde därmed lätt demonstreras på webben och på i princip vilken 
internetansluten dator som helst. Vi kunde även köra prototypen i webbläsaren i den 
handdator2 som vi hade tillgång till. Om vi förstorade handdatorns webbläsarfönster 
maximalt var det svårt att skilja webbsidan med HTML-prototypen från en vanlig 
handdatorapplikation.  

Till en början jobbade vi med en förhållandevis funktionell prototyp. Webbsidorna 
skrevs i ett serverbaserat skriptspråk3 och var ofta kopplade till en databas4 där 
information lagrades. Efter ett par dagars arbete med detta drog vi slutsatsen att det 
var ett lite väl komplicerat och tidskrävande arbete. Vi beslutade därför att ta bort 
prototypens funktionalitet och fortsätta med att utveckla den enbart i HTML. 
Prototypens olika sidor blev då helt statiska, men kunde ändå ge en uppfattning om 
informationen som var tänkt att visas där. 

På två av de tre hotell vi samarbetade fanns trådlösa nätverk5 installerade. Vi 
använde oss av ett trådlöst nätverkskort6 installerat i vår handdator och kunde på så 
sätt komma ut på internet. Det trådlösa nätverken täckte hela hotellen och vi kunde 

                                                 
2 Handdatorn var en HP Jordana med operativsystemet Microsoft Pocket PC. 
3 JSP, Java Server Pages 
4 MySql server. 
5 Så kallade “W-LAN”, eng. Wireless Local Area Network. 
6 Även kallat  ”W-LAN-kort”. 
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helt fritt röra oss runt i korridorerna samtidigt som vi körde vår HTML-prototyp från 
Citerus webbserver. 

Syftet med att ha en digital prototyp var att kunna testa den på plats med städperso-
nalen, ute i korridorerna på hotellet. Vi strävade även efter något mera konkret som 
på ett mera realistiskt sätt visade hur de olika sidorna hörde ihop och hur applika-
tionen var tänkt att se ut. 

Tyvärr fanns det aldrig tid för oss att åter besöka hotellen och demonstrera även den 
digitala prototypen. Städerskorna som vi stressade i slutet försökte kontakta var över-
hopade med arbete och vi hade mycket arbete att göra med en presentation av 
projektet. Kraven på projektet från Citerus sida var uppfyllda i och med den första 
prototypen och vi fick nöja oss med detta.  

Reflektioner 

Kontakt med informanter 
Det hade varit önskvärt att vi hade haft en mer omfattande och direkt kontakt med 
informanterna, i det här fallet främst städpersonalen. Detta stod samtidigt i konflikt 
med att vi inte ville ta mer tid från städerskorna än vad vi absolut behövde. Vi kände 
att ju mer tid vi tog av städpersonalen desto kortare tid fick de på sig att klara av 
dagens städuppgifter. 

Kontakten med cheferna på respektive hotell var bra och kommunikationen 
fungerade väl. Vi kunde enkelt förankra möten och kontakter med informanter med 
respektive hotells chef som i sin tur delegerade uppgifter nedåt i organisationen. 
Detta kan rent organisatoriskt ses som enkelt och smidigt, men en mindre önskad 
effekt var att det blev svårt att motivera informanterna att bjuda på sig själva och att 
bidra till utvecklingsarbetet. Ofta var de ganska likgiltiga och ställde upp för att de 
blivit tillsagda utan att riktigt veta vad det hela rörde sig om. Städerskorna hade sina 
städområden att klara av under dagen och en timmes intervju med oss resulterade i 
en för dem förlängd arbetsdag. Vi hade dessutom svårt att motivera dem att spendera 
tid på oss och på en design av något som inte skulle komma att bli verklighet. 
Kanske misslyckades vi med att få dem förstå att i slutändan var det för deras egen 
vinning vi var där. Idealiskt hade varit att få en accepterad, engagerad kontakt med 
informanter underifrån i organisationen.  

Intervjuproblem 
För att spara tid både för oss och för våra informanter använde vi oss till viss del av 
telefonintervjuer. Detta fungerade tillfredsställande om vi kom med lätta, raka, frågor 
som i princip bara gick att svara ”ja” eller ”nej” på. I andra fall märktes snart att det 
fanns en stor risk för missförstånd. I en telefonintervju kan man inte läsa av eller 
använda kroppsspråk och det går inte att visa, peka, rita och förklara. Ofta sker 
intervjun i en stressig situation då informanten inte räknat med eller tagit sig tid för 
en intervju. Detta resulterar gärna i ogenomtänkta svar där alla svarsalternativ och 
möjligheter inte övervägts.  
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Inget konsultarbete 
Att utföra examensarbetsprojektet på Citerus var mycket lärorikt och givande. 
Projektet drevs inte som ett skarpt konsultuppdrag utan gavs mer resurser främst i 
form av tid. Arbetet var heller inte av den traditionella konsult-karaktären utan hade 
snarare problemställningen ”leta nu reda på ett problem” istället för ”här är ett 
problem, lös det”. Trots detta gav arbetet på och med Citerus en mängd värdefulla 
kunskaper om konsultbranschen, dess regler och koncept och hur det är att jobba på 
konsultbasis ut mot olika företag. För Citerus har projektet inneburit goda möjlig-
heter att se hur det är att jobba med en stor och grundlig förstudie som grund till 
kravställning och teknikutveckling.  

Att studera annans studie 
Det var svårt men mycket lärorikt för mig att komma in i projektet efter att det startat 
och ta del av och läsa in mig på någon annans redan gjorda förstudie. Tidigare har 
jag bara jobbat med att utföra förstudier själv, men här fanns nu i början enbart 
dokumentationen av förstudien att läsa i och de som utfört den att fråga. Det 
dokumenterade materialet räckte sällan till och jag behövde ofta ställa frågor om 
olika saker. Det var även enklare och snabbare att fråga än att leta efter något i de 
skrivna dokumenten. Ibland kändes det som om jag lika gärna hade kunnat fråga 
informanten direkt. Av frågorna uppkom ibland diskussioner och ur dessa i sin tur 
ibland oklarheter. Dessa samlade vi ihop och tog senare med oss till kompletterande 
möten eller intervjuer med informanterna.  

Sociologen John Hughes behandlar ”Re-examination of previous studies” som ett 
tillvägagångssätt för att effektivisera etnografiskt arbete i systemutveckling.  

”...re-analysing ethnographic studies could well be a useful way of sensitising designers to 

the social organisation character of a considerable variety of settings.”  

[Hughes et.al. 1994, sid  9] 

Hughes menar att tidigare genomförda etnografiska studier kan studeras för att bidra 
till att informera design. Att studera tidigare gjorda studier som stöd för designarbetet 
tror jag går bra, men att till fullo låta dem ligga till grund för design kan inte vara 
tillräckligt.  

Då vi skulle fördjupa oss i ett problemområde gick vi åter ut till informanterna och 
gjorde ytterligare studier. Att arbeta enbart med det material som fanns från för-
studien i den första fasen hade varit till hjälp, men långt från tillräckligt för att göra 
en bra systemdesign. 

Fortsatt arbete 
I ett fortsatt arbete skulle den digitala prototypen demonstreras för användarna och 
testas ute i hotellens korridorer. En fråga vi inte funnit svar på är hur det fungerar 
rent praktiskt att bära med sig en handdator ute i städarbetet. Är den i vägen om den 
sitter fastmonterad på vagnen? Ska den kanske sättas i bältet på städpersonalen? Är 
funktionaliteten som prototypen erbjuder relevant och presenterad på ett lätt-
begripligt sätt? 
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Då kraven från de olika hotellen skilde sig åt en del skulle en modulär uppbyggnad 
av systemet vara lämplig. Ett hotell kunde då i stor utsträckning få den funktionalitet 
i sitt system som de behöver och inte mer. Dessa olika moduler bör vidare 
specificeras.  
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Del 2: 

Prototyping som Systemutvecklingsverktyg 
 

I de flesta skapande branscher används någon form av första modell innan den riktiga 
produkten tillverkas. I en del sammanhang kallas denna modell för prototyp. 
Processen att jobba med prototyper kallas prototyping och är en ofta förekommande 
fas i många olika typer av produktutvecklingsprocesser. Konceptet att modellera 
något innan en skarp tillverkning påbörjas kan återfinnas i flera olika branscher så 
som biltillverkning, byggnadskonstruktion och landskapsplanering.  

Ordet prototyp, (Eng: prototype) härstammar från det grekiska ordet prototupon. 
Första delen, proto, kommer från protos och betyder först. (Eng: first.) Andra delen, 
tupon, från tupos som betyder avbild eller modell. (Eng: image, model eller type.) 
Den etymologiska innebörden av prototyp blir alltså original eller första modell. 
(Eng: original eller first model.) 

Studerar man djupare innebörden av ordet prototyp så finner man alltså inte bara 
ordet modell utan även innebörden första modell, vilket visar på att det är ett original, 
en mall för vad som sedan ska komma att byggas.  

I denna andra del behandlas området prototyping och hur det används i traditionell 
systemutveckling. Vidare beskrivs hur prototyping influerat nyare system-
utvecklingsmodeller och forskningsområden så som Participatory Design (PD) och 
interaktionsdesign. 

Prototyping i systemutveckling 
Precis som i tidigare nämnda, äldre designområden har prototyper i systemutveckling 
blivit ett sätt att i förväg skapa en modell av vad som slutligen ska tillverkas. Denna 
modell ska vara så realistisk som möjligt och tjäna som förebild och representation 
för det som sedan ska komma att tillverkas. I designfasen av systemutveckling fast-
ställs hur systemet ska se ut och fungera. Detta sker i regel med en kravspecifikation 
och kanske med en prototyp av det tänkta systemet. Då kravspecifikationen fastställts 
påbörjas utvecklingen efter den och prototypen.  
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Under sent 70-tal började prototyper användas på ett nytt sätt i systemutveckling. 
Detta skedde som en reaktion mot de traditionella linjära och fas-orienterade system-
utvecklingsmodellerna som till exempel vattenfallsmodellen. (Mogensen, 1992) En 
av de mest spridda modellerna av dessa är den så kallade ”Spiral Model” av Barry 
Boehm (Boehm, 1988) Här föreslås en iterativ process av arbete med prototyper 
genom hela utvecklingen. Prototypen utvecklas för varje iteration efter riskanalys 
och tester och fortsätter så att utvecklas under hela processen. 

Allan Davis (Davis, 1993) förespråkar ett arbete med prototyper i syfte att formulera 
krav. Genom att tidigt bygga och använda prototyper i utvecklingsprocessen kan man 
testa och formulera tydliga krav som sedan kan stå till grund för den fortsatta utveck-
lingen.  

Vanligt förekommande problem i traditionell kravhantering är att krav 

 ofta är otydliga 

 förändras under utvecklingsprocessen 

 bara delvis förstås tills användarna verkligen använt systemet 

Prototyping kan dock användas för att lösa många av dessa problem. Om dylika 
problem inte finns i ett specifikt systemutvecklingssammanhang menar Davis att tid 
och resurser inte ska läggas ner på prototyping. 

I nya, användarcentrerade, forskningsområden som uppstått kring systemutveck-
lingen har prototyping fått en större roll och prototyper betraktas mer som ett design-
verktyg än enbart som ett verktyg för kravinsamling. Jennifer Preece (Preece et.al 
2002) menar att en designprocess påbörjas så fort bara några få krav har samlats in. 
Denna designprocess är till en början mental men tar senare en fysisk form som kan 
variera beroende på utvecklingsmodell. Processen varar sedan under hela system-
utvecklingen. I det användarcentrerade systemutvecklingsarbetet är prototyper en 
viktig del för visualisering av designarbetet.  

Göranson och Gulliksen (2002) studerar och kartlägger området för prototyping i 
systemutveckling och de olika arbetssätt som där används. De generaliserar bland 
begreppen, gör en indelning och presenterar två huvudsakliga tillvägagångssätt; 

Prototyping för att utveckla systemet 
I utvecklande och utforskande prototyping bygger man iterativt upp det system som 
ska utvecklas med hjälp av prototyper. De olika prototyperna bygger på varandra och 
den ena är en vidareutveckling av den tidigare. Efter ett antal iterationer har man 
successivt testat sig fram och prototypen utgör till slut det slutliga systemet. Detta 
tillvägagångssätt försöker överbrygga gapet mellan prototyping och implementering. 
En risk med en utvecklande prototyping är dock att om det en bit in i utvecklingen 
upptäcks att man är på fel väg så rättas hellre brister och fel till för att kunna fortsätta 
på det spår man var istället för att kasta bort allt och börja om från början. 

Utforskande prototyping 
Med utforskande prototyping görs snabba och mycket enkla prototyper. Ett vanligt 
sätt är att använda sig av vanligt papper att skissa på, men det finns även framtagna 
högnivåverktyg och skissverktyg att använda. På detta sätt kan olika designlösningar 
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och deras rimlighet snabbt testas. Då kostnaden för utforskande prototyping ofta är 
låg kan många olika prototyper göras. På detta sätt kan olika inriktningar och idéer 
utvärderas innan valet görs om hur man ska gå vidare. Detta gör även att prototypen 
är lätt att slänga bort om det behövs. Om tid, pengar och framför allt engagemang 
och energi läggs ner i tillverkningen av en särskild prototyp blir den tvärtom svår att 
helt förkasta. Istället modifieras den gärna och återanvänds så mycket som möjligt 
för att passa och uppfylla de krav som ställts. 

Prototyping i PD och användarcentrerad systemutveckling 
I designarbete tillsammans med användare kan den utsträckning som användarna 
själva är med och praktiskt designar variera. Inom forskningsområdet Participatory 
Design (PD) förespråkas en hög grad av deltagande design. Pelle Ehn, en av 
pionjärerna inom PD-området, definierar PD som en lärandeprocess i vilken 
designers och användare lär av varandra.  

”…PD means not only users participating in design but also designers participating in 

use.” 

[Ehn, 1993, sid 73-74] 

Inom PD förespråkar man att slutanvändare ska medverka praktiskt i design-
processen för att skapa en grundlig förståelse av användarna och designprocessens 
måldomän. På samma sätt ska designers noga sätta sig in i användarnas arbete så att 
viktiga detaljer i användarnas yrkeskunnande kan tas tillvara på i designen. PD har 
även ett politiskt syfte som kortfattat går ut på att användaren inte bara är expert på 
yrkesutövandet utan även har åsikter och en kunskap om hur yrkesutövandet ska 
kunna förändras. (Ehn, ob.cit.) 

Jennifer Preece (Preece et.al, 2002) ger i boken ”Interaction design – Beyond human 
computer interaction” följande definition av ordet prototyp: 

”.. a prototype is a limited representation of a design that allows users to interact with it 

and to explore its suitability.”  

[Preece, 2002, sid 241] 

Inom PD betraktar man prototyper (mockuper) och prototyping i ett vidare samman-
hang. I PD används prototyping även som ett verktyg för att ta till vara en 
användares yrkeskunnande i designprocessen och med det i systemutvecklingen. En 
strävan finns att fortsätta designarbetet med användare genom hela systemut-
vecklingsprocessen. På så sätt kan prototypen bli en del av kravspecifikationen. 

Ett vanligt motargument till PD och användarmedverkan i design är att ”man inte ska 
cementera kostigar”, med vilket menas att man inte ska ta med för mycket av 
användarnas gamla sätt att lösa uppgifter med den risk som då finns att gammal in-
effektivitet byggs in i det nya systemet. Bödker och Grönbaek (1991) medger också 
att användare inte givet är bra designers men vill poängtera vikten av att utnyttja 
användares viktiga domänkunskaper i design. 
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”Users are not necessarily good designers of computer systems, but their more awkward 

suggestions may be grounded in tacit knowledge related to aspects of the work that the 

designers do not understand fully.”  

[Bödker & Grönbaek, 1991, sid 17] 

Preben Mogensen belyser problemet ur ett annat perspektiv och menar att det finns 
en dubbelnatur i de krav som ställs på systemutveckling. Å ena sidan ska systemet 
som designas passa in i och stödja den praktik som finns idag. Å andra sidan är skälet 
för en systemutveckling ett behov av förändring. (Mogensen, 1992) Hur mycket 
kostig ska då cementeras?  

I användarcentrerad systemutveckling ses inte heller prototypen som färdigutvecklad 
och som en statisk mall i utvecklingens början. Prototypen är ett verktyg som 
förändras under själva utvecklingsprocessen. (Floyd, 1984) Utvecklingen leder oftast 
till en enda produkt, och denna produkts egenskaper är inte helt definierade från 
början, så prototypen måste fortsätta utvecklas och kunna förändras under arbetet. 
Floyd (ibid) menar således att ordet ”type” i (eng) ”prototype” saknar mening då 
”type” är, och ska vara, föränderlig. Det är också oklart vad som menas med ”first”. 
Därför är termen ”prototyping” mer beskrivande och visar tydligare på att vi är mer 
intresserade av en process och aktivitet än av en prototyp som en produkt. Floyd 
sammanfattar vidare prototypingprocessen och beskriver den generellt i fyra olika 
steg;  

 Val av funktionalitet (Functional selection) syftar på den funktionalitet som 
prototypen ska uttrycka. Funktionaliteten kan vara av horisontell eller vertikal 
typ, eller blandad.  

 Konstruktion (Construction) syftar på tillverkningen av prototypen. 
Resurserna som här tas i anspråk måste vara mycket mindre än de som krävs 
för att utveckla den slutliga produkten. Detaljer som inte spelar någon roll för 
den funktionalitet som prototypen ska uttrycka kan utlämnas.  

 Utvärdering (Evaluation) anses vara den viktigaste delen. Här testas 
prototypen och ger ingångsvärden för den kommande utvecklingsprocessen.   

 Framtida användning (Future use).  Beslut om hur prototypen ska fortsätta 
användas. Används prototypen som ett snabbt skisshjälpmedel (rapid 
prototyping) så att den ska kastas bort och en ny tillverkas, eller ska 
prototypen vidareutvecklas i en iteration till. 

För att veta att rätt system kommer att byggas och att man inte kommer att utföra 
onödigt arbete vill man testa systemet på användare innan det byggs. En system-
utveckling innehåller således den paradoxala strävan efter att testa ett system innan 
det konstrueras7. Då ju detta inte går är prototyper ett användbart verktyg. Ett system 
eller delar därav kan byggas upp i form av en prototyp till en mindre kostnad och 
olika tester kan utföras på prototypen relativt tidigt i utvecklingsprocessen. 

                                                 
7 Detta problem benämns ”The developer’s dilemma” av bl.a. Debbie Hix och Rex Hartson i Rettig (1994). 
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Funktionalitet 
Prototyper skapas för att besvara frågor. Vilken typ av frågor vi vill ställa bestämmer 
vilken typ av prototyp som ska skapas. Att en fråga är svår och invecklad betyder 
inte att prototypen i sig behöver vara komplicerad. (Schrage, 1996) I prototypers 
natur finns en ofullständighet och de är hela tiden fulla av kompromisser av olika 
slag. Antalet svar de kan ge är därför begränsat. Det är därför viktigt att frågorna som 
prototypen ska ge svar på definieras innan arbetet med prototypen påbörjas så att rätt 
typ av prototyp kan tillverkas. Detta syfte med prototypen är viktigt att tidigt göra 
klart. Finns inte denna insikt riskerar man att inte få ut det man önskar av en 
prototyp. (Olsson et.al., 2001) En pappersprototyps största kompromiss är till 
exempel att den inte fungerar. Är syftet med prototypen att noga mäta en tid ett visst 
moment tar att utföra kan en pappersprototyp vara ett dåligt val. 

Då en prototyp ständigt är ofullständig varierar funktionalitet och utseende i olika 
hög grad. En prototyp kan vara enbart ytligt beskrivande eller mycket djup men inom 
bara ett visst område. Ofta tvingas designern till en kompromiss och får avgöra vad 
som är viktigast och vad tillgängliga resurser ska användas till, när det gäller val av 
hur en prototyp skall utformas. 

 

Figur 6: Prototypers olika funktionalitet. 

Diagrammet är en modifiering och komplettering av Göransson och Guliksens 
(op.cit.) diagram för olika synsätt vid prototyping. Här visas hur de olika typerna av 
prototyper innehåller mer eller mindre funktionalitet. Den vanliga kompromissen 
mellan djup och bredd görs här tydlig. En prototyp som sträcker sig ner i logiklagret 
kan erbjuda viss mängd av funktionalitet. En som går ända ner i datalagret kan i viss 
utsträckning hantera olika data i sin funktionalitet. 

 Att en prototyp är horisontell innebär att den på ytan ser ut att täcka större 
delen av systemet eller det som ska byggas. Tittar man närmare finns det dock 
inget djup eller omfattande funktionalitet i prototypen.  

 En vertikal prototyp har ett djup i sin funktionalitet inom ett eller flera 
områden. Inom detta område beskriver prototypen utförligt hur den 
kommande produkten är tänkt att fungera och om den är riktigt djup, vilken 
typ av data som ska användas, hur de ska se ut och behandlas.  

 En prototyp som har en bredd som en horisontell prototyp men ett vertikalt 
djup i något smalt område kallas T-prototyp. Djupet kan till exempel bestå av 
en viss funktion i ett gränssnitt som beskrivs mer utförligt an andra av någon 
anledning. 
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Prototypen som utvecklades i HiP-projektet var en horisontell prototyp som ytligt 
beskrev funktionaliteten i den applikation och det gränssnitt vi tänkte oss att 
städpersonalen skulle ha. 

Olika komplexitet 
I mer estetiska branscher och områden som har ett större fokus på design före-
kommer begreppet mockup i större utsträckning än prototyp, så även i PD-området. 
Ordet mockup är engelskt och består av två ihopsatta engelska ord. Mock går att 
spåra tillbaka till det gamla franska ordet moquier som betyder att förlöjliga (Eng: to 
ridicule).  Mockuper kan vara av skiftande komplexitet, men är oftast enkla och går 
snabbt att tillverka. Beroende på hur nära och noggrant prototypen återger det 
slutliga, tänkta, systemet kan man dela in prototyper i två typer, Lo-Fidellity (Lo-Fi) 
och Hi-Fidellity8 (Hi-Fi).  

Lo-Fi 
En lo-fi-prototyp är i regel mycket enkel och oftast gjord i papper. En grundläggande 
fördel med lo-fi-prototypen är att eftersom den är enkel går den snabbt att tillverka. 
Den korta tillverkningstiden gör i sin tur att kostnaden för varje prototyp blir låg och 
flera olika designförlag kan snabbt presenteras. Lo-fi-prototypen är en enkel och 
odetaljerad representation. En enkel prototyp gjord av papper ger vanligtvis även en 
bättre återkoppling från användarna och ett tydligare fokus på prototypens själva 
innehåll, funktionalitet och struktur istället för en fixering vid färger, knappar och 
andra små detaljer i gränssnittet. I arbete med pappersprototyper tillsammans med 
andra människor är alla lika inför en prototyp i papper. Alla känner till materialet 
sedan tidigare, dess egenskaper och hur man kan arbeta med det. Detta borgar för att 
alla deltagare i ett arbete med prototyper kan bidra till designen utan att ha tekniska 
förkunskaper. En enkelt skissad pappersprototyp kan inte misstas för att vara en 
färdigutvecklad applikation. Det utstrålar en klar ofärdighet, inbjuder till förändring 
och vidarearbete vilket är till fördel om designen av prototypen sker tillsammans 
med användare. Trots en pappersprototyps enkelhet går den bra att använda i enklare 
demonstrationer, tester och utvärderingar med användare. Enkelheten och möjlig-
heten att kunna göra den liten och lätt gör att den enkelt går att anpassa till olika stora 
gränssnitt och terminaler. 

Känslan av enkelhet och ofärdighet kan dock vid vissa tillfällen vara negativ. En lo-
fi-prototyp kanske inte känns tillräckligt gedigen eller seriös för den oinvigde och 
den framstår kanske inte som lika professionell som en datorprototyp. Användaren 
kan få känslan av att inte jobba med IT då prototypen inte känns tillräckligt teknisk.  

Förutom att byggas i papper kan lo-fi-prototyper ritas på whiteboard eller tillverkas i 
trä. Jeff Hawkins, skaparen av handdatorn Palm, gick tidigt under skapandefasen runt 
på sitt kontor med en träbit ungefär lika stor som en kortlek. Han låtsades använda 
den i olika situationer där han kunde tänka sig att användare skulle behöva ett sådant 
hjälpmedel som en handdator. Experimentet övertygade honom om att produkten, det 
som skulle komma att bli handdatorn Palm, skulle inriktas mot att ersätta papper, inte 

                                                 
8 Hi / Lo -Fidelity = låg / hög sannhetsgrad, överensstämmelse. 



 ~ 31 ~ 

stora datorer. Funktionaliteten skulle hålla sig till grundläggande och enkla 
funktioner som gick snabbt att utföra. (“@issue”, 2001)  

Hi-Fi 
En hi-fi-prototyp är datorbaserad och ofta mer lik den slutliga produkten i dess 
känsla och utseende. Med hjälp av olika typer av program för prototyping kan man 
relativt snabbt skapa olika gränssnitt som kan demonstreras för användare och kund. 
Beroende på tillvägagångssätt kan även relationer beskrivas mellan olika 
skärmbilder. Detta gör att interagerandet med en hi-fi-prototyp är mer likt det med 
den slutliga produkten. En hi-fi-prototyp är också lättare att använda i 
användbarhetstester där mätvärden av till exempel tid anses vara av stor betydelse. 

Hi-fi-prototypens tekniska komplexitet kan dock göra att i ett arbete med användare 
kan det vara svårt för användarna att våga ta initiativ till förändringar i prototypen. 
En del typer av hi-fi-prototyper kan se för verkliga ut och därmed uppfattas som 
färdiga och slutgiltiga. Användare och kund kan då få uppfattningen om att 
produkten är i det närmaste klar, när den egentligen är i början av sin utveckling. Att 
prototypen ser verkligare och seriösare ut ger å andra sidan kund och användare 
tidigt en bild av vad som ska komma att produceras och inger förtroende om att 
designen kan förverkligas. 

I regel tar en hi-fi-prototyp längre tid att tillverka än en lo-fi. Tiden som går åt ger ett 
större motstånd att slänga bort eller göra om prototypen. ”Spend enough time 
crafting something and you are likely to fall in live with it” (Rettig, 1994). Preece 
et.al.(Preece, 2002) menar att så fort idéer blir realiserade i kod blir de mycket 
svårare att slänga bort. Då lo-fi-prototyper är enkla och går snabbt att tillverka 
minskar dessa tveksamheten till att förkasta ett designförslag som inte passar.  

Att prototypingverktygen är gjorda för att köras på vanliga stationära datorer gör 
dem svåra att använda för att göra prototyper av mobila applikationer. När vi i HiP-
projektet började bli klara med pappersprototypen av systemet konstruerade vi en 
prototyp i HTML. Denna kunde göras så att den även gick att köra i handdatorns 
webbläsare. På så sätt kunde vi göra en hi-fi-prototyp i själva handdatorn. Trots att 
hela systemet redan var framtaget i form av en pappersprototyp var utvecklingen av 
HTML-prototypen tidskrävande. Projektet hade som slutlig uppgift att leverera en 
prototyp på det föreslagna systemet vilket gjorde det mer motiverbart att tillverka en 
mer teknisk prototyp. HTML-prototypen kom att uppfattas som ett mer seriöst och 
gediget designförslag av dem som tog del av vår slutliga design. Till projektets 
slutpresentation kom hotellchefer, representanter för hård och mjukvaruföretag och 
personal och handledare från Citerus. Dessa hade troligtvis inte uppfattat en 
pappersprototyp som ett seriöst designförslag och ett slutresultat av projektet. 

Använda prototyper 

... i kommunikation 
Laura De Young (1996) poängterar hur viktigt det är att ha ett gemensamt mål i 
design och utveckling av mjukvara. Ett projekt eller en organisation måste ha ett 
gemensamt mål internt, inom den utvecklande organisationen, men minst lika viktigt 
är att ha ett externt mål gemensamt med kunden och med slutanvändarna. Christer 
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Hoberg (1998) beskriver samma sak i termer om att sträva efter att skapa en 
gemensam inre bild hos dem inblandade i designprocessen. Vid systemutvecklings-
arbete är det viktigt för projektledaren att hos projektmedlemmarna successivt bygga 
upp en gemensam bild över vad som ska göras och vad som är målet. Att arbeta och 
designa med hjälp av prototyper erbjuder ett enkelt och effektivt sätt att skapa denna 
gemensamma bild då prototypen utgör en bild av målet. Målet blir tydligare och 
konkretare för de berörda och det hjälper oss att tidigt se oklarheter. Ju tidigare dessa 
oklarheter kan upptäckas och åtgärdas desto bättre. 

I HiP-projektet började vi med att snabbt skapa en enkel prototyp gjord av papper. 
Till en början innehöll den bara de grundläggande skärmbilderna, men vi utvecklade 
den vidare och till slut hade vi gjort alla skärmbilder i den applikation vi arbetade 
med. Själva arbetet med prototypen var för oss en viktig del i designprocessen. I 
detta tog vår design form och prototypen borgade för att vi alla menade samma sak 
och strävade åt samma håll. Arbetet med prototypen tillsammans med användare var 
inte så skapande utan hade mer karaktär av demonstration och diskussion. Detta 
innebar dock att alla viste vad som hände och vart vi var på väg. 

… i en kreativ designprocess 
Då prototyparbetet är enkelt och kostnadseffektivt kan en prototyp förbättras eller 
ersättas och en ny konstrueras för varje iteration som sker i utvecklingsprocessen. 
Arbetet är innovativt och vidareutvecklande och det är lätt att testa flera olika 
designförslag och idéer, för att sedan gå vidare med en och slänga bort de andra. 
(Jämför med stycket ”Utforskande prototyping”, sid 26.) 

I prototypers natur finns en innovativitet och en 
strävan att vara ”directed towards the future” 
(Mogensen, ob.cit.). I ett innovativt och utsvävande 
designarbete är det viktigt att till slut komma till ett 
avslut och en insnävning för att sedan arbeta vidare 
åt ett håll. Detta och liknande resonemang kallas i 
flera olika sammanhang för ”trattmodell” och 
tillämpas bland annat som en modell i det kognitiva 
forskningsområdet och som dispositionsmodell för 
texter. I arbetet med design och systemutveckling 
erbjuder trattmodellen en visualisering och ramar 
för hur innovativt designarbete med till exempel 
prototyper bör gå till. 

Först sker en innovativ fas, längst upp i tratten, där 
det arbetas med många idéer. Viktigt är att ”lyfta 
sig” i tratten, våga hoppa upp lite ur den och att inte 

vara rädd komma med djärva, gärna många förslag. ”To get a good idea, get lots of 
ideas” (Rettig, 1994). Det arbetas med de olika idéerna för att sedan smalna av i 
tratten och komma ut med ett konkret förslag baserat på det bästa av det tidigare 
arbetet. 

 

Prototyping i sig självt erbjuder dock inget sätt att i användares arbetspraktik ta vara 
på de viktiga yrkeskunskaper som finns där. Jobbar man med prototyping 

Figur 7: Trattmodellen. 
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tillsammans med användarna, i till exempel PD, kan användarnas yrkeskunnande 
lättare tas till vara i designen. Jag tycker att det här ligger ett stort ansvar på 
designern att jobba tillsammans med användarna i en strävan efter att göra en 
innovativ design som är tekniskt 
genomförbar och i lagom hög grad är 
förankrad i det yrkeskunnande och i den 
praktik användarna så väl känner till. 
Används trattmodellen och tidigare 
erfarenheter från olika praktiker kan jag 
göra en sammanfattning i följande modell 
och rådgivande punkter för prototyping i 
systemutveckling; 

 Designern måste vara väl insatt i 
användarnas yrkeskunnande och 
utövande för att kunna identifiera 
viktiga moment och införa dem på 
ett naturligt sätt i designen. Rätt 
termer och moment bör väljas så att 
användaren känner igen sig i 
designen. 

 I designarbetet bör tidigt specificeras vad för typ av prototyp som ska byggas, 
vad den ska användas till och vad prototypen har för mål. I designen och 
prototyparbetet bör lämnas utrymme för att jobba med kreativa och innovativa 
idéer för att sedan välja ut, avgränsa och knyta ihop enligt trattmodellen.  

 Samtidigt ska designprocessen planeras och passa in i den systemutvecklings-
modell som följs. Designen måste ta hänsyn till de krav som finns på till 
exempel hård- och mjukvara och från andra håll i systemutvecklings-
processen.  

Prototyping kan på detta sätt bidra till en effektiv systemutveckling som tar tillvara 
yrkeskunnande och påbjuder innovativitet, med ett tydligt definierat mål. En prototyp 
kan snabbt göras klar så att tidiga tester kan avgöra om designen är lyckad ur 
användarsynpunkt. 

Prototyping av mobila applikationer  
En allt större del av den systemutveckling som sker idag inriktar sig mot mobila 
enheter och applikationer. Oftast tillämpas samma typ av tillvägagångssätt som vid 
utveckling av system för stationära datorer. När teknik och program blir bärbara 
förändras dock en del av de förutsättningar som finns för systemutvecklingen. Själva 
användandet av systemet skiljer sig väsentligt och till skillnad från utveckling av 
stationära applikationer blir tre faktorer extra tydliga: 

 Den miljö där produkten är tänkt att användas (kontext) är föränderlig.  

 Förutsättningarna för interaktion med produkten förändras 

 Den mobila enhetens fysiska utformning får en större betydelse 

Figur 8: Hur systemdesign med prototyping 
kan beskrivas med trattmodellen. 
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För systemutveckling av mobila applikationer med hjälp av prototyping är dessa 
faktorer viktiga att ta hänsyn till för att få en lyckad produkt. 

Det kontext där mobila applikationer kommer att användas är stort och svårt att för-
utsäga och där finns en mängd faktorer att ta hänsyn till i designprocessen. Att tidigt 
göra en så korrekt definition som möjligt av kontext är viktigt. Om inte applikationen 
passar in i dess tänkta kontext kommer användaren att söka andra sätt att finna 
information eller lösa uppgiften.  

En mobil artefakt kan vara gjord för att användas i en specifik kontext men även en 
generell. Genom att bygga prototyper och tidigt ta med dem ut till användarna kan 
den tänkta designen tidigt bli förkroppsligad i den tänkta kontexten. Thomas Binder 
(2002) poängterar detta och säger vidare att 

“In this way, [syftar på en gestaltning av mobila interface i en stor miljö] the physical 

shaping of the new device becomes the prime design material with which the designer and 

his collaborating users engage in a constructive dialogue.” 

 [Binder, 2002, sid 462] 

Att fysiskt skapa en mobil enhet och ta med den ut i det tänkta kontexten blir alltså 
det främsta verktygen i designprocessen. Detta kan man tidigt åstadkomma genom 
att skapa prototyper och jobba med dem tillsammans med användarna ute i den miljö 
där den slutliga produkten sedan ska komma att användas. 

Men, prototyper är inte alltid ofelbara och en universell lösning. Då kontext för 
mobila artefakter är stor och föränderlig ställer det annorlunda och hårdare krav på 
artefakten och hur man interagerar med den. Möjligheten för olika interaktionssätt 
som ljud, bild och vibration kan förändras. Dessa hårdare krav är svåra att handskas 
med och kräver ett noggrannare prototypingarbete som helst bör ske ute i den kontext 
den mobila artefakten är tänkt att fungera i. 

Till skillnad från stationära datorer har en mobil enhet inget standardiserat 
interaktionssätt. Sätten för interaktion varierar från pekskärmar, knappsatser, 
joysticks, taligenkänning, scrollhjul till mindre tangentbord. Dessa flertalet 
möjligheter till kommunikationssätt är viktiga att tillvarata och beakta i arbetet med 
prototyping. 

I HiP-projektet avsåg vi att utrusta städpersonalen med handdatorer försedda med 
pekskärmar. Efter en tids arbete insåg vi dock att det inte var lämpligt för personalen 
att använda pekpennor för att interagera med handdatorerna, utan att vi behövde 
utforma gränssnittet så att det gick lätt att trycka på skärmen med fingrarna. Detta 
interaktionssätt stödde mycket bättre städerskorna i deras yrkesutövande. En faktor 
som denna är viktig att tidigt observera för att kunna jobba vidare med och bygga det 
kommande prototypingarbetet på. 

Då en mobil artefakt ska bäras runt på, förvaras och användas på olika sätt och 
platser får dess fysiska utformning en större betydelse. Hårdvaran får en minst lika 
stor betydelse som mjukvaran. Artefakten får till exempel inte vara för tung för att 
enkelt kunna tas med. Faktorer som smidighet och vikt måste avvägas mot bland 
annat skärmyta, minneskapacitet och batteriprestanda. Produkten måste ofta konstru-
eras av lätta material och fungera i många olika miljöer så som bullriga, tysta, 
skakiga, dåligt upplysta, varma eller kalla. När yttre och fysiska faktorer som dessa 
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börjar bli viktiga kan det vara aktuellt att i designprocessen hämta kunskap från 
industridesignområdet. Där finns en större tradition att med prototyper fokusera på 
den fysiska utformningen av en produkt och att jobba med en yttre design. Henrik 
Gedenryd är industriell designer och beskriver designerns förhållande till prototyper i 
sin doktorsavhandling: 

”Prototypes give the designer a concrete, tangible model that she can relate to physically 

and practically, rather than intellectually.” 

[Gedenryd, 1998, sid 160] 

Inom det expanderande området för interaktionsdesign växer ett större fokus fram på 
själva utformningen av artefakten och den fysiska interaktionen med den. (Preece 
et.al, 2002) Då artefakter blir mobila ökar vikten av detta fokus markant. Gränssnittet 
på artefaktens eventuella skärm är nu inte det enda som användaren skall interagera 
med. Man måste nu beakta artefakten som en helhet med dess olika interaktionssätt.  

På liknande sätt som i industridesign kan prototyping ge möjligheten att tidigt i 
designprocessen ta ut interaktionsdesignen till det kontext där artefakten de facto 
skall användas. Där bör prototypen inte bara synliggöras utan även som i industri-
designen göras taktil och verkligen handhas på de sätt och i den miljö den är tänkt att 
användas. Detta är en viktig aspekt i strävan efter att producera användbara mobila 
applikationer. 
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Sammanfattning och slutsatser 
Citerus uppgift till projektet var att göra en informationflödesanalys ute på Hotell 
och utifrån den skapa en design. Vårt arbete började med att studera informations-
utbyte men gick sedan mer åt att fokusera på personalens yrkeskunnande och förstå 
vad som var viktigt i deras arbete. Då vi senare med hjälp av det insamlade 
materialet skulle påbörja vårat designarbete jobbade vi med prototyping. 

I arbetet med prototyper är det viktigt att man känner till de olika möjligheter och 
varianter av prototyper och prototyping som finns, dess olika fördelar och nackdelar 
och vid vilka tillfällen de är lämpade att användas. Prototyping är ett verktyg, en 
metod, att använda på rätt ställen i systemutvecklingsprocessen. 

”En skicklig metodanvändare är den som kan ta ställning till en metods tillämpbarhet och 

effekter, arbeta in den i sin verktygslåda och använda den där det är lämpligt, på det sätt 

som situationen medger eller kräver.” 

[Löwgren och Stolterman, 1998, sid 173] 

Rätt använt har arbete med prototyper och prototyping många fördelar. I system-
utveckling får prototyping en rad olika användningsområden på flera ställen i 
processen; 

 Skapa en gemensam grund för deltagarna i projektarbetet 

 Gynna ett kreativt tänkande och innovativitet 

 Testa en teknisk implementation av en idé 

 Förtydliga vaga och generera nya krav 

 Testning och utvärdering med användare 

 Representera en presumtiv artefakt i demonstration 

Syftet med att tillverka en prototyp är viktigt att tidigt definiera. Om en prototyp ska 
tillverkas bör valet av prototyp göras beroende på vad den ska användas till och vem 
eller vilka som ska komma att använda den. Prototypen kan se helt olika ut om den 
ska användas internt i utvecklingsprojektet, om den ska användas i en viktig 
presentation av en produkt, eller om den ska arbetas med tillsammans med 
användare. Arbetsförfarandet med prototyping kan med fördel knytas till en 
användarcentrerad systemutvecklingsprocess. Att jobba med prototyper i system-
utveckling kommer förhoppningsvis att bli mer vanligt förekommande vartefter 
användarcentrerade systemutvecklingsprocesser blir allt mer vedertagna, både av den 
utvecklande parten och av den beställande.  

Prototyping och arbete med prototyper underlättar en fantasirik, innovativ design och 
tillkomsten av kreativa idéer. I ett nära samarbete med användare är detta bra för att i 
en ny design inte bygga in för mycket av den gamla arbetspraktiken. Man bör dock 
se upp så att prototyping inte medför en alltför innovativ design som totalt saknar 
koppling mot användarnas yrkesutövande. Det är upp till designern att studera 
användarnas yrkesutövande för att tillvarata praktiken i den nya designen. 
Utvecklingsprocessen bör vara itererande och ge utrymme för arbete med fantasirika, 
förslag, för att sedan smalna av och styra arbetet mot ett definierat mål. En med-
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vetenhet bör finnas i detta arbete om risken att lägga ner för mycket arbete på proto-
typing. Man måste vara beredd att kunna kasta bort det man gjort. I arbetet med 
prototyping får kostnaden att ändra sig inte vara för hög. 

Även i systemutvecklingsarbetet inom en projektgrupp är prototyper betydelsefulla. 
De är där ett viktigt verktyg som tidigt kan ge projektmedlemmarna en gemensam 
bild av designen och som hjälper dem att sträva åt samma håll i sitt arbete. Ett arbete 
med prototyper kan även ge användare och människor från olika discipliner i system-
utvecklingsprocessen ett gemensamt språk.  

Att tillämpa ett arbete med prototyper i designprocesser är inget nytt. Jag tror att det 
finns mycket att lära från andra designområden som i liknande syften använder 
modeller och prototyper. I industridesign finns ett stort fokus på fysisk och taktil 
design av prototyper.  

När vi i vårt arbete på Citerus jobbade med prototyping fann vi snart ett behov av att 
föra ut prototypen till användarna. Vi ville få dom att se och förstå vad vi gjorde för 
att vi skulle kunna visa, fråga och tala om samma sak. Till en början gjordes detta i 
ett mer demonstrerande syfte. Nästa steg skulle vara att låta städerskorna själva prova 
på att själva använda prototypen i sitt arbete. 

Då vi på detta sätt jobbade med en mobil artefakt och utvecklade en applikation för 
ett givet kontext blev det snart uppenbart att den fysiska formen på prototypen även 
spelade en stor roll. Prototypen vi gjorde var mest fokuserad på att visa de olika 
skärmbilderna vi tänkt oss i systemet vi designade. Den fungerade bra i sitt syfte att 
visa städpersonalen ett resultat av vad vi gjorde och hur den funktionalitet vi tänkt 
oss kunde se ut. Nästa steg i projektet borde vara att arbeta med en mer taktil proto-
typ som städerskorna kunde ta, känna på och ta med sig i sitt arbete. 

Prototyping blir på detta sätt ett viktigt verktyg i systemutveckling för att utveckla 
bra artefakter som på bästa sätt stödjer användaren i sin uppgift. 
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Bilagor 

1. Poster med skärmbilder 
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2. Webbprototyp 
 

Prototypens startsida:  En städlista: 

          
 

Lista över saker som börjar ta slut: Karglömt föremål: 

          
 

Hela prototypen finns på projektets hemsida, http://hip.citerus.se (2002-10-30) 
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