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Sammanfattning

Det finns olika åsikter om prototyper av låg fidelity kan användas lika effektivt för att
identifiera brister och testa ett gränssitt som en prototyp av hög fidelity. De artiklar
som har granskats i detta arbete har kommit fram till olika resultat angående denna
fråga. Endel forskare påstår att prototyper av låg fidelity är lämpligast att använda
under den tidiga delen av designprocessen och att prototyper av hög fidelity bör
användas i den senare delen av designprocessen. Detta har på senare år diskuterats
krafigt inom ”the human factors community” där vissa forskare påstår att prototyper
av låg fidelity är minst lika användbara under hela designprocessen. De artiklar som
har analyserats i denna studie har kommit fram till olika resultat angående denna fråga.
Vad dessa olika resultat kan bero på analyseras i denna rapport.

Nyckelord: Prototyping, låg fidelity, hög fidelity, användbarhet.
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1. Introduktion
Användandet av prototyper som med lätthet kan skiljas från den riktiga produkten har
blivit allt vanligare de senaste fem åren. Forskare påstår att dessa prototyper är ett
effektivt sätt att söka igenom designen. Det förutsäger vad den faktiska produkten
föredrar, uppmuntrar till användarmedverkan i designprocessen, ger en visuell bild till
möjliga lösningar av designen och utmanar till att införa nyheter. Som designer är det
viktigt att förstå hur denna typ av teknik kan användas på mest effektivt sätt, men det
är också viktigt att inse dess begränsningar. (Virzi et al.1996:1)

I systemutveckling används prototyper först och främst för att man vill försäkra sig om
att informationssystemet verkligen motsvarar användarnas önskemål. Man gör en
prototyp, en modell av informationssystemet, som användarna själva kan prova.
Protoypen görs så att användarna kan se hur systemet kommer att se ut och hur det
kommer att uppföra sig. Detta innebär att prototypen måste ha samma funktioner som
det framtida systemet och samma gränssnitt. Prototypen bör alltså ge en situation som
i mesta möjliga mån liknar den arbetssituation som användaren kommer att uppleva
när informationssystemet tas i bruk. Det innebär att prototypen bör visa exakt hur
kommunikationen mellan människa och maskin kommer att se ut. (Cox and Walker
1993:231, Andersen 1994: 405)

Henneman (1999:1) beskriver användbarhet som en produkts egenskap. Med
användbarhet menas att människor som använder produkten ska kunna göra det så
snabbt och lätt som möjligt för att uträtta sina uppgifter.

För att få fram en produkt med bra användbarhet kan användbarhetstester utföras på
produkten (Cox and Walker 1993:83). För att utvärdera användbarhet under design
och utvecklingsprocessen finns ett flertal olika utvärderingstekniker (Dumas och
Redish 1994:64). Ett sätt att utvärdera en produkt är att göra en prototyp av det system
som skapas. Det finns olika typer av prototyper som en designer kan använda sig av
och dessa kan ha olika fidelity. En prototyps fidelity är ett mått på hur autentisk eller
realistisk en prototyp verkar för användaren om den jämförs med den verkliga
produkten. (Virzi 1989:224)

De prototyper som analyseras i denna rapport är prototyper av hög respektive låg
fidelity. Jag kommer att jämföra dessa för att se om resultatet av ett användbarhetstest
varierar beroende på vilken typ av prototypteknik som väljs.

Studien presenterar resultatet av en analys från en jämförelse mellan prototyper med
hög respektive låg fidelity.
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2. Bakgrund

2.1 Informationssystem

För att kunna förstå vad ett informationssystem är bör man först känna till de båda
begreppen information och system. Information är upplysningar om faktiska eller
tänkta förhållanden. Med ett system menas att det finns ett mönster, en ordning eller
ett sammanhang. Alltså motsatsen till något som är oorganiserat.

Ett informationssystem är en mänsklig konstruktion som måste vara knutet till en viss
arbetsuppgift. Det förmedlar information från vissa personer till andra personer och
tar emot information av olika slag. Ett informationssystem utför olika typer av
informationsbehandling och det kan vara både manuellt och maskinellt. Syftet med ett
bra informationssystem är att förbättra kommunikationen mellan människor.
(Andersen 1994:16)

2.2 Prototyper

Att skapa prototyper är ingen ny ide. Det är ett värdefullt verktyg som först användes
för att utveckla hårdvara inom industriell produktion. En prototyp var en handgjord
mekanisk modell av en design. En första modell (eng. first type) gjordes innan
massproduktion påbörjades. Den gav både designers och användare en ”hands-on”-
känsla för produkten. (Dumas and Redish 1994:69, Guohua 1997:299)

Guohua (1997:300) tar upp, att utvecklingen av ett informationssystem skiljer sig
både socialt och organisatoriskt från industriell produktion på flera sätt. När skapandet
av prototyper används för att utveckla ett informationssystem är det inte längre en
första modell. Utvecklingsprocessen av ett informationssystem leder oftast till en enda
produkt, en produkt som endast passar i ett specifikt sammanhang. När prototyper
används för att utveckla ett informationssystem är det primära intresset på processen,
inte på själva produkten. En prototyp ska alltid ses som ett fordon (eng. vehicle) till
att lära sig, som bidrar till mer precisa idéer till hur det slutliga systemet ska vara.
(Guohua 1997, citerat av Floyd 1984)
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2.2.1 Prototyper av hög respektive låg fidelity

Den svenska översättningen för fidelity enligt Bonniers Svenska Ordbok (1994) är
”naturtrohet”. Enligt Kalén (2000) är fidelity dock en vedertagen term i det svenska
språket och att översätta termen enligt honom är inte nödvändigt. En närmare
beskrivning av ordet fidelity följer.

En prototyps fidelity är ett mått på hur autentisk eller realistisk en prototyp verkar för
användaren om den jämförs med den verkliga produkten. Det finns inget exakt mått
på hur detta kan mätas. Enligt Virzi (1989:224) är en prototyp som användaren inte
kan skilja från det riktiga systemet en prototyp av hög fidelity. Om prototypen med
lätthet kan skiljas från den riktiga produkten så är den av låg fidelity.

Vidare beskriver Virzi (1989:224-226) att en prototyp av hög fidelity inte alltid är att
föredra. Först och främst är det rent praktiskt olämpligt för i början av en
designprocess har designern fortfarande många val att ta innan designen är klar. Att
bygga en prototyp av hög fidelity i den tidiga fasen av designen är helt enkelt inte
lönsamt (kostnadsmässigt). Genom att göra prototyping mindre kostsamt kan
designers tidigt få användarna involverade och samla in relevant information för att
ett bättre val skall kunna göras. Prototyper med låg fidelity kostar mindre att göra än
en prototyp av hög fidelity.

Virzi et al. (1996:1-3) påstår att det finns de som menar att en prototyp av låg fidelity
aldrig kan bli lika effektiv som en av hög fidelity. Det finns två olika argument att ta
upp här. Först och främst kan man anta att det finns vissa aspekter i en design som
inte kan simuleras adekvat om en prototyp med låg fidelity används och att designern
riskerar att missa en hel klass av användbarhetsproblem. Det andra argumentet mot att
använda prototyper med låg fidelity är den att de, på grund av dess natur, är mindre
effektiva för att upptäcka problem då de är ”trubbiga” redskap (eng. blunt
instruments) om de jämförs med prototyper med hög fidelity. Detta är något jag
kommer att analysera i denna undersökning.

2.2.2 Pappersbaserad prototyp

Pappersbaserade prototyper kallas även statiska prototyper. Dessa gör det möjligt att
snabbt testa idéer till en design. Illustrationen av ett användargränssnitt ritas på
papper. Dessa bilder visas sedan för användaren som ombeds att uträtta någon typisk
uppgift (bilderna kallas ibland för en ”screenplay”). Användaren trycker t.ex. på
knappar på bilderna precis som han eller hon hade gjort om det var den riktiga
produkten som använts. En av de som leder testet (designern) simulerar ”feedback”
genom att ändra bilderna framför användaren. Denna manuella simuleringsteknik
kallas för ”Trollkarlen från Oz”. På detta sätt får användaren en upplevelse som känns
verklig av en icke existerande produkt och på så sätt kan fel i designen hittas. (Säde et
al. 1996:68, Dumas and Redish 1994:70)
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Pappersbaserade prototyper kan vara både två- och tredimensionella. En två-
dimensionell prototyp innebär att användargränssnittet som visas är på ett
tvådimensionellt papper. Säde et al. (1996) tar upp användandet av tredimensionella
prototyper. Där de i ett experiment för att utvärdera två olika typer av återbetalnings-
maskiner för burkar använde sig av tredimensionella pappersprototyper tillverkade av
pappkartong. Anledningen till att använda tredimensionella prototyper är att
tvådimensionella bilder begränsar användandet när storlek, form och förhållandet
mellan olika komponenter är viktigt och när produkter som är fysiskt tredimensionella
ska utvärderas.

2.2.3 Mjukvarubaserad prototyp

Det var först ganska nyligen som utvecklare av mjukvara har börjat använda sig av
prototyping. Detta på grund av att det, tills ganska nyligen inte fanns något lätt sätt att
simulera mjukvara på. Att skapa en prototyp var lika svårt som att konstruera den
slutliga produkten. Detta har förändrats då det på senare år har utvecklats verktyg som
snabbt och lätt kan skapa mjukvaruprototyper som simulerar samma utseende och
känsla som den färdiga produkten gör. (Dumas and Redish 1994:69)

Slit och släng prototyper

Slit och släng (eng. throw away) prototyper ”slängs” efter användning och man gör
därefter en ny driftsversion. Prototyperna användes för att fastställa en
kravspecifikation. (Andersen 1994:415)

Den enklaste typen av prototyp är en berättartavla (eng. storyboard) som visas på en
skärm. Den består av en imitation (eng. mock-up) av en skärm, och den fungerar som
en visning av diabilder (eng. slide show). När en händelse utförs ändras bilden till
nästa diabild (Cox and Walker 1993:231). Dumas och Redish (1994:72) kallar denna
typ av prototyp för en horisontell prototyp.

En vertikal prototyp är en mer avancerad version och den låter användaren mata in
data på skärmen (även om detta inte lagras) och att navigera runt i systemet. Den har
ingen underliggande funktionalitet, men beter sig någorlunda realistiskt ur
användarens syn. (Cox and Walker 1993:231, Dumas och Redish 1994:73)

Dumas och Redish (1994:73) tar upp att senarioprototyper är annorlunda om man
jämför med horisontala och vertikala prototyper då de är uppgiftsbaserade. Ett design-
team kan besluta att helt och hållet implementera tre viktiga uppgifter som är
genomträngande för funktionaliteten för prototypen. Om användaren försöker göra
något som inte tillhör den ”väg” som är menat att följa så är inte den biten av
prototypen implementerad. Denna typ av prototyper är ett bra verktyg för att
utvärdera användbarhet
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Många gånger kan prototyper vara sofistikerade modeller av det färdiga systemet. De
kan vara kompletta system, men skapade endast till att kastas efter att de använts till
att utvärdera produkten innan implementation. Dessa typer av prototyper görs för att
de är billigare att göra än att konstruera det slutliga systemet men de tillåter att
systemet testas precis som om det var det riktiga systemet. (Cox and Walker 1993:90)

Evolutionär prototyping

Evolutionär prototyping innebär att prototypen byggs på ytterligare och blir en
driftsversion. Denna typ av prototyping har blivit mycket vanlig idag med hjälp av
fjärde generationens utvecklingsverktyg. (Andersen 1994: 416)

2.3 Användbarhet

Henneman (1999:1) deffinierar begreppet användbarhet som en produkts egenskap.
Med användbarhet menas att människor som använder produkten ska kunna göra det
så snabbt och lätt som möjligt för att uträtta sina uppgifter. Användbara produkter
byggs på en grund av förståelse för användarna och de uppgifter de vill utföra.

Med användbarhet menas att fokusera sig på användarna. Detta innebär att för att
utveckla en användbar produkt måste designern känna, förstå, och arbeta med
människor som representerar de verkliga användarna av den potentiella produkten.
Människor använder produkter för att vara produktiva och de anser en produkt ”lätt
att lära” i relation till den tid det tar för dem att utföra det de vill göra. Hårdvara och
mjukvara är verktyg som hjälper människor att uträtta ett arbetet de får betalt för och
eftersom användare är upptagna människor, som försöker att utföra en uppgift,
associerar människor användbarhet med produktivitet. Användarna är de som
bestämmer när en produkt är lätt att använda. För att utveckla användbara produkter
måste designern förstå hur mycket tid och ansträngning en typisk användare är villig
att lägga ner för att lära sig att utföra en uppgift med produkten. (Henneman 1999:2,
Dumas and Redish 1994: 4,5)

Henneman (1999:2) tar även upp de negativa aspekterna som kan uppstå om ett
system har dålig användbarhet. Ett system med dålig användbarhet kan medföra långa
tider att utföra uppgifter, många fel uppstår, stora kostnader för support samt långa
timmar för träning och användare som inte är nöjda.
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I sin artikel tar Johnson et al. (1989:256) upp vissa kriterier en produkt bör ha för att
anses ha bra användbarhet. Dessa kriterier är:

• Visuell klarhet: Information som visas på skärmen ska vara tydlig, väl
organiserad, otvetydig och lätt att läsa.

• Konsistens: Sättet hur systemet ser ut och hur det fungerar ska vara kompatibelt
med användarens överenskommelse och förväntningar.

• Informativ återkoppling: Användaren ska ges tydlig, informativ återkoppling var
någonstans han är i systemet samt vilka handlingar han har utfört, vidare skall
framgå om dessa handlingar har lyckats och vilka handlingar som ska ske härnäst.

• Tydlighet: Sättet som systemet fungerar på och hur det är strukturerat ska vara
tydligt för användaren att se.

• Lämplig funktionalitet: Systemet ska möta behoven och kraven som användaren
har när han utför uppgifter.

• Flexibilitet och kontroll: Gränssnittet ska vara tillräckligt flexibelt i sin struktur,
på det sätt som informationen presenteras och när det gäller vad användaren kan
göra. Detta för att passa behoven och kraven från alla användare, och att tillåta
dem att känna att de har kontroll över systemet.

• Undvikande av fel och kontroll: Systemet ska vara designat så att möjligheten att
göra fel är minimal. Inbyggda hjälpmedel för att upptäcka fel och hantera dessa
om de inträffar ska finnas.

• Användarvägledning och stöd: Informativ, lättanvänd och relevant vägledning
med stöd ska finnas tillgänglig, både på datorn och i dokumentform. Detta för att
hjälpa användaren att förstå och använda systemet.

Dessa punkterna är de kriterier designern undersöker när systemet användbarhets-
testas.

2.4 Användbarhetstestning
Cox and Walker (1993:83) menar att för att få fram en produkt som är av hög
användbarhet bör produkten utvärderas. För att utföra en test måste användarna
inkluderas i testen. Ett sätt att gå tillväga för att testa användbarheten är att observera
användarna medan de använder produkten och att de som bedriver testet bestämmer
hur väl uppgifterna utförs.

Cox and Walker (1993:83) säger att använbarhetstestning är hörnstenen i designen av
användargränssnitt. Testningen driver designen och bidrar till ett sätt att utvärdera den
samt visar om den är bra eller dålig. Dumas och Redish (1994:22) tar upp målen med
användbarhetstestning vilket är ett sätt att förbättra användbarheten av den produkten
som testas samt att förbättra processen i vilken produkter designas och utvecklas.
Detta för att undvika att samma problem upprepas igen i andra produkter.
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Användbarhetstestning är ett systematiskt sätt att gå tillväga genom att observera
faktiska användare som provar en produkt och att samla information om på vilket
specifikt sätt som produkten var lätt eller svår för dem. Användbarhetstesting är bäst
att använda sig utav för att diagnostisera ett problem. (Dumas och Redish 1994:13)

Det finns olika typer av metoder som kan användas för att testa användbarhet. Kalén
(2000) tar upp några exempel på sådana metoder. En sådan metod är heuristisk
utvärdering där metoden är uppbyggd kring ett antal steg som bör gås igenom. Dessa
steg är förstudie, utvärdering, allvarlighetsskattning samt debriefing. En annan metod
är kognitiv genomgång som består av två olika faser, förberedelse och utvärdering.

2.4.1 Att utvärdera användbarheten

Att utvärdera användbarheten hos en produkt eller ett system innebär generellt sett att
man analyserar matchningen mellan användare och en produkt eller ett system i en
specifik kontext.

Detta ökar markant möjligheterna för att den slutliga produkten ska uppfylla krav på
användbarhet som användare ställer på en produkt eller ett system. Detta har också
stora återverkningar för kostnadseffektiviteten i driften av t.ex. ett datorsystem. Att
aktivt arbeta med att utveckla användbarhet innebär alltså rena ekonomiska vinster
och fördelar. Följande uppställning visar några fördelar som detta arbete kan innebära.

• Bättre nyttjande av programmerarnas tid:

Programmeraren kan ägna sig åt programmeringsproblem istället för att fatta
avgörande beslut om designen för gränssittet.

• Snabbare och billigare utveckling:

Tidigt fokus på användbarhet innebär färre förändringar längre fram i
utvecklingsprocessen.

• Färre förändringar under drift:

Upp till 80% av förändringar under drift är ett resultat av oförutsedda
användarkrav. Ett tidigt fokus på användbarhet innebär att man identifierar dessa
krav tidigt i utvecklingsprocessen.

• Mindre supportkostnader:

Med fokus på användbarhet minskar tiden för utbildning, ”helpdesk” och
kostnader för dokumentation.

• Förbättrad produktivitet:

Om en IT-lösning utvecklas för internt bruk kan de anställdas produktivitet ökas
genom att behovet av utbildning minskar samt att deras arbetsuppgifter stöds och
motivationen för att arbeta ökar.

• Ökad försäljning:

Användbara produkter och IT-lösningar har konkurrensfördelar över produkter
som inte är lika användbara. Användbarhet kan nyttjas som ett offensivt redskap i
marknadsföring.
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• Goodwill:

Ett effektivt och enkelt användargränssnitt förbättrar produkters anseende. I
branschpress får just användbarheten allt större utrymme vid recensioner av t.ex.
webbplatser.

(Kalén, 2000).

2.4.2 Resultat från användbarhetstestning

Effektivitet

Definitionen för ordet effektiv enligt Bonniers Stora Ordbok (1994) är ”resultatrik”.
När effektivitet används inom användbarhetstestning är det ett prestationsmått, vilket
innebär antalet funna fel i gränssnittet som testas. (Kalén, 2000)

Resultat

Ett användartest genererar ett stort antal data. Exempel på sådan data kan var en lista
av problem som har uppmärksammats under testen. Kvantitativ data så som tid, antal
fel, och andra typer av verkställande mått. Kommentarer från användarna, testarens
anteckningar, bakgrundsdata mm. Efter att datan sammanställts undersöks den och
analyseras och därefter kan förändringar göras. (Dumas och Redish 1994 kap.20)

2.5 Gränssnitt
Alla produkter som människor använder, vare sig de är datorbaserade eller inte har ett
användargränssitt. Norman tar upp detta i sin bok ”The Design of everyday things”
(Norman 1988) och pekar ut problem med dörrar, duschar, strömbrytare, kaffe-
bryggare och många andra saker som vi kommer i kontakt med i det dagliga livet.
(Dumas och Redish 1994:28)

Enligt Bonniers svenska ordbok (1994) är definitionen av gränsnitt förbindelselänken
mellan dator och annan utrustning som kopplas till den. Efter att ha läst böckerna
”The Design of everyday things” av Norman (1988) samt ”A Practical Guide to
Usability Testing” av Dumas och Redish (1994) är min tolkning att den ”andra
utrustningen” innebär användaren. Gränssittet är alltså förbindelselänken mellan ett
objekt och användaren.

Cox och Walker (1993:1-3) beskriver det första intrycket av gränssittet till en
persondator som skärmen där text och bilder kan visas, ett tangentbord och en mus
som användaren kan använda för att lägga in data och kommandon. Om man tittar
närmare på detta ser skärmen för olika system olika ut, de kräver olika input och gör
olika saker. Användaren för en dialog med datorn där dess input producerar någon typ
av återkoppling. Användargränssittet utgör alltså människors perception av verktyget.
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3. Problem

3.1 Problembeskrivning

En av anledningarna till att en kund är nöjd med en produkt som beställts är den att
produkten ska vara användbar. Med användbarhet menas att användarna ska kunna
uträtta uppgifter snabbt och lätt (Henneman 1999:1). Användbara produkter byggs på
en grund av förståelse mellan användare och de uppgifter de vill utföra. Så för att få
fram en användbar produkt bör den testas på användarna för att på så sätt identifiera
de fel och missar som finns i gränssittet. Detta så att de kan åtgärdas innan det slutliga
systemet implementeras.

I systemutveckling används prototyping först och främst för att man vill försäkra sig
om att systemet verkligen motsvara användarnas önskemål. Man gör en prototyp så
att användare kan se hur systemet kommer att se ut och hur det kommer att uppföra
sig. (Cox and Walker 1993:231, Andersen 1994:405) Det finns olika typer av
prototyptekniker som kan tillämpas. De prototyper som skapas för att utvärdera ett
system kan ha hög respektive låg fidelity beroende på hur lik den riktiga produkten
prototypen är.

Det pågår en livlig debatt inom området the ”human factors community” hur pass lik
en prototyp behöver vara den slutliga produkten för att vara ett användbart verktyg för
användbarhetstestning (Dumas and Redish 1994:74). En mjukvaruprototyp av ett
informationssytem är oftast en prototyp av högre fidelity än vad till exempel en
pappersprototyp är, detta för att användaren kan sitta och interagera med systemet på
ett mer naturligt sätt. Kan resultatet som fås fram under användbarhetstestning variera
beroende på vilken typ av prototypteknik som används? Om så är fallet, vad är det då
som skiljer resultaten åt? När kan den ena typen av prototypteknik vara bättre att
använda än den andra? Detta är några av de frågor som studien avser att undersöka.
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3.2 Problemdefinition
I denna studie jämförs effektivitet mellan prototyper med hög respektive låg fidelity
som är avsedda att användas för användbarhetstestning av gränssitt mot
informationssystem.

Med att jämföra effektiviteten hos prototyper avses i detta sammanhang de
möjligheter och begränsningar som en prototyp ger för att i testsituationen identifiera
brister i informationssystemets gränssitt samt om dess grad av fidelity påverkar
uppfattningen om dess användbarhet.

Studien avgränsas till en jämförelse av prototyper med låg respektive hög fidelity.
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4. Möjliga metoder
Det finns olika sätt att samla information för att få fram ett resultat för den
problemställning jag tidigare definierat. Patel och Davidson (1994) tar upp olika
metoder för att samla information. Följande kapitel kommer därför att ta upp deras
åsikter om detta.

De metoder jag har övervägt att använda för genomförandet av studien är:

• Litteraturstudie

• Experiment

4.1 Litteraturstudie
Att göra en litteraturstudie är ett effektivt sätt att få fram information som behövs för
att analysera ett problem. Dokument kan användas för att besvara frågeställningar
kring faktiska förhållanden och faktiska skeenden. Dessa fakta måste vara sannolika.
För att kunna göra en bedömning om faktan är sannolik, måste man vara kritisk till
dokumenten. En annan aspekt är den att när en litteraturstudie utförs är det viktigt att
inte bara välja ut sådant material som stödjer våra egna idéer då detta kan
åstadkomma en skev bild i materialet och då skapa en falsk bild av en händelse eller
ett skeende. Med andra ord, vad som helst kan bevisas om endast sådant material som
stödjer det man vill bevisa väljs ut. För att detta inte ska intäffa i den undersökning
jag gör har jag valt ut artiklar där författarna presenterar olika åsikter samt olika
resultat.

En förutsättning för att en litteraturstudie ska ge ett lyckat resultat är att det finns
tillräckligt med material inom just det område som ska studeras. För en studie av
prototyper av låg respektive hög fidelity är den mesta typen av literatur i form av
forskningsartiklar som presenterar resultaten av olika experiment som har utförts. Att
välja ut ett antal artiklar inom detta område där författarna har fått fram olika resutlat
och sedan jämföra dessa anser jag vara ett adekvat sätt att gå till väga för att få svar på
min problemställning. Den analys som görs i detta fall blir därför en jämförelse av
olika experiment utfört av andra författare.

4.2 Experiment
Ett experiment är en undersökning där enstaka variabler studeras och där man
försöker få kontroll på annat som kan påverka dessa variabler. Det finns många sätt
att lägga upp ett experiment på. Genomgående för de olika sätten är att man försöker
kontrollera alla faktorer som kan påverka den eller de oberoende variablerna och den
beroende variabeln. De viktigaste faktorerna att kontrollera är individfaktorer och
situationsfaktorer.
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Det bästa sättet att kontrollera situationsfaktorer är i ett laboratorie. Det kallas för ett
laboratorieexperiment. Om det inte finns tillgång till ett laboratorie och testet utförs
på plats kallas det för ett fältexperiment. Ett fältexperiment genomföres exempelvis på
ett kontor eller på en arbetsplats. Med tanke på den undersökning jag gör skulle ett
laboratorieexperiment vara lämpligt. Dels för att experimentet då sker under mer
kontrollerade former och att det då är lättare att observara användarna.
Förutsättningen för att utföra ett lyckat experiment i detta fall är att det behövs mer än
en person som utför experimentet. Detta för att kunna observera testpersonerna och att
samtidigt föra anteckningar.

4.3 Metoder att bearbeta information
När information i ett forsknings- utrednings- eller utvecklingsarbete har samlats in
behöver materialet systematiseras, komprimeras och bearbetas för att det ska kunna
besvara de frågor vi ställt. De statiska metoderna som kan tillämpas kallas för
kvantitativa metoder och de för att bearbeta textmaterial för kvalitativa metoder.

4.3.1 Kvantitativ bearbetning

Kvantitativ bearbetning ett adekvat sätt att rapportera resultat för just den typ av
experiment som görs för att mäta användbarhet. Med kvantitativ data menas t.ex. tid,
antal fel, andra typer av verkställande mått, kommentarer från användarna, testarens
anteckningar, bakgrundsdata mm.

4.3.2 Kvalitativ bearbetning

Syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en annan och djupare kunskap än
den som ofta erhålls när vi använder kvantitativa metoder. Ambitionen är att försöka
förstå och analysera helheten. När en kvalitativ bearbetning görs analyseras oftast ett
textmaterial från till exempel en bok eller en artikel. För att i en litteraturstudie
analysera en artikel är kvalitativ bearbetning ett adekvat sätt att gå till väga på för att
få förståelse för helheten.

4.4 Val av metod
Utifrån den analys som jag har gjort av möjliga metoder som passar att användas för
att få svar på min problemställning har jag valt litteraturstudie för fakta och
informationsinsamling. Jag kommer att använda mig av en kvalitativ bearbetning, då
jag kommer att söka i böcker och artiklar efter information.

Valet av litteraturstudie grundar sig på att det är ett relevant val för
informationsinsamling då syftet med denna rapport är att jämföra prototyper med låg
respektive hög fidelity. Att studera olika artiklar där experiment har gjorts anser jag
vara ett adekvat sätt att jämföra dessa typer av prototyper för att komma fram till ett
svar på min problemställning. För att finna artiklar som behandlar det ämnesområde
jag har valt att undersöka kommer jag att söka igenom olika databaser där
forskningsartiklar från olika tidsskrifter finns tillgängliga. När jag funnit artiklar inom
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det område jag valt att analysera kontrollerar jag dessa artiklars referenslista. Därefter
beställer jag, via biblioteket de artiklar som berörde min frågeställning men som inte
finns tillgängliga på ”nätet”. När jag samlat in vad jag anser vara tillräckligt med
information väljer jag ut de artiklar som jag tycker är de mest relevanta för att besvara
min fråga.

Jag har valt att inte använda metoden experiment då man bör vara flera personer som
observerar försökspersonerna när ett experiment utförs och det är svårt att engagera
andra intresserade. Denna typ av metod tar också mycket tid i anspråk och är mycket
arbetskrävande.
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5. Genomförande

5.1 Översikt av material
Nedan följer en presentation av det material som jag har studerat för att framföra min
problemställning. När jag samlat in ett flertal artiklar som berörde det område jag valt
att studera valde jag att koncenterar mig på fyra artiklar där olika experiment inom
området utförts. Artiklarna och experimenten de beskriver skiljer sig åt på vissa
punkter. Detta var min avsikt då jag ville analysera material där olika restultat har
framkommit detta för att undvika en skev bild i materialet. Jag kommer att
sammanfatta dessa för att sedan kunna jämföra resultaten som respektive
undersökning kommit fram till.

5.2 Karakterisering av litteraturgenomgången
I de artiklar jag valt att analysera sökte jag efter vissa kriterier. Dessa kriterier var att
artiklarna redovisade ett experiment där prototyper av låg respektive hög fidelity
användts samt att någon typ av användbarhetstest gjorts för att utvädera antingen en
produkt (med hjälp av protoyper) eller hur pass effektiv en viss prototypteknik var.

5.2.1 En jämförelse mellan prototyper av hög respektive låg fidelity

Den första artikeln jag studerat är ”Usability Problem Identification Using Both Low-
and High- Fidelity prototypes”. Experimentet är utfört och artikeln skriven utav
Robert A. Virzi, Jeffery L. Sokolov och Demetrios Karis. Artikeln är publicerad av
Human Factors Soc. Santa Monica och hämtad från Institute for Scientific
Information. Därmed vill jag påstå att det är en artikel som är tillförlitlig.

Den fråga som Virzi et al. (1996) försöker besvara i denna artikel är den om
prototyper av låg fidelity är lika effektiva att använda som prototyper av hög fidelity
för att identifiera användbarhetsproblem i den senare delen av design processen.
Eftersom det enligt Vitzi et al. (1996) är självklart att prototyper av låg fidelity är
användbara under den tidiga delen av designprocessen, innan gränssnittets detaljer är
väl kända, vill de påvisa att denna typ av prototyp kan vara användbar även i den
senare delen av designprocessen. Om så är fallet skulle valet av att använda
prototyper med hög respektive låg fidelity baseras på att ta hänsyn till annat än
effektivitet (t.ex. kostnad).

Två experiment utfördes på två olika produkter för att jämföra användbarhetsproblem
med hjälp av prototyper med hög respektive låg fidelity.

Experiment 1

I det första experimentet var produkten som testades en bärbar elektronisk
uppslagsbok. Denna uppslagsbok köptes i handeln och var alltså en färdig produkt. I
testet fungerade denna som en prototyp med hög fidelity.
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För att göra en prototyp med låg fidelity av den bärbara elektroniska uppslagsboken
skapades en simulering av skärmbilderna och tangentbordet på papper. Text och
bilder baserades på den riktiga produkten. Denna skapades med hjälp av ett
ritprogram och skrevs ut på registerkort. När testpersonerna interagerade med
pappersprototypen, genom att till exempel trycka på en knapp på pappers-
konstruktionen av tangentbordet, sa de högt vad de gjorde. Varpå designern som ledde
experimentet simulerade handlingen som skulle ha skett med den riktiga produkten
genom att byta registerkort.

De testpersoner som medverkade i experimentet var 20 universitetsstudenter. För att
testa prototyperna skulle testpersonerna utföra tre olika uppgifter. Alla testpersoner
fick samma uppgifter att utföra. Tio testpersoner utförde testet på den faktiska
elektroniska uppslagsboken medan de andra tio utförde samma test fast med
pappersprototypen. Alla testpersoner fick instruktioner att tänka högt under
utförandet. Sessionen varade i 35-40 minuter och videofilmades. Efter det att all data
från experimentet sammanställts skapades en enkel lista av problemen genom att
sortera pappren i grupper med liknande användbarhetsproblem.

Resultat: Experiment 1

Totalt upptäcktes 38 användbarhetsproblem för båda prototyperna. Förhållandet
mellan de tio testpersonernas som identifierade problemen med hjälp av de olika
prototyperna räknades ut.

Genom att analysera resultatet av testet försökte de besvara frågan ”om teknikerna
skilde sig åt när det gällde dess känslighet att upptäcka användbarhetsproblem?” Om
en av teknikerna var mer känslig skulle testpersonerna i den gruppen upptäcka mer
problem. Den grupp som utvärderade den prototyp med hög fidelity hittade per
testperson i genomsnitt 38% av problemen medan den grupp som utvärderade den
prototyp av låg fidelity hittade i genomsitt 34% av problemen. Den typ av problem
som upptäcktes skilde sig ytterst lite över grupperna. Ett allvarligt problem som
innebar en tangent med beteckningen Yes istället för Enter upptäcktes av totalt 80%
av testpersonerna (70% av de som testade prototypen med hög fidelity och 90% av de
som testade prototypen med låg fidelity).

Vidare kontrollerades om de olika prototyperna hittade samma typer av problem. Det
visade sig att de båda prototyperna i stort sett hittade samma problem . Av totalt 38
problem hittades 34 av gruppen som testade den prototyp med hög fidelity och den
grupp som testade den prototyp med låg fidelity hittade 32.

Experiment 2

I detta experiment testades ett interagerande röstsvarssystem till en ny tele-
kommunikationsservice. För att testa prototypen med hög fidelity ringde
testpersonerna upp servicen och interagerade med systemet via en tonvalstelefon. För
att testa prototypen med låg fidelity fick en av de som ledde experimentet låtsas vara
dator. Testpersonerna satt i ett rum med dem som ledde experimentet och visade vilka
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knappar de valde genom att använda en telefon som inte var uppkopplad. Sedan läste
den som utförde experimentet upp vad datorn skulle ha sagt, baserat på testpersonens
knappval.

Testpersonerna var även i detta experiment 20 universitetsstudenter. Hälften av
testgruppen testade prototypen av hög fidelity och den andra hälften den av låg
fidelity. Testpersonerna instruerades att tänka högt under testets gång och sessionen
videofilmades.

Efter det att användartestningen utförts sammanställdes resultatet.

Resultat: Experiment 2

21 användbarhetsproblem identifierades totalt med båda prototyperna. De testpersoner
som testade prototypen av hög fidelity hittade per testperson i genomsnitt 40% av
problemen medan de som testade prototypen av låg fidelity hittade per testperson i
genomsnitt 44% av problemen. Det visade sig att de båda prototyperna hittade samma
slags problem och utav 21 totala problem hittade den grupp som utvärderade
prototypen av hög fidelity 19 problem medan den grupp som testade prototypen av
låg fidelity hittade 20 problem.

Sammanfattning av experimenten

En av frågorna Virzi et al. (1996) ville ha svar på var om ”prototyper med låg fidelity
är ett stumt (eng. blunt) verktyg”. Resultaten av de båda experimenten var mycket
konsekventa med att hitta användbarhetsproblem och påvisar att prototyper av låg
fidelity är lika effektiva som de med hög fidelity. En kommentar värd att notera är
den att ”tänka högt”-tekniken användes för användbarhetstestningen och författarna
till artikeln säger att resultaten kan ha blivit annorlunda om en annan
utvärderingsmetod använts.

En annan fråga utvärderarna ville har svar på var den om ”en prototyp av låg fidelity
hittar andra typer av användbarhetsproblem än en prototyp med hög fidelity”. Svaret
på den frågan är nej. I båda experimenten hittades samma typer av problem oberoende
prototypteknik.

5.2.2 Påverkar en mjukvaruprototyps fidelity uppfattningen om dess
användbarhet?

Den andra artikeln jag har studerat är ”Does the fidelity of software prototypes affect
the perception of usability?”. Denna artikel är skriven av Michael E. Wiklund,
Christopher Thurrott, och Joseph S. Dumas för American Institut of Research,
Bedford, Massachusetts. Jag anser att detta är en tillförlitlig artikel då den är hämtad
från ”Proceedings of the Human Factors Society 36th annual meeting-1992”.
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Meningen med att utföra denna studie var enligt författarna att studera om en estetisk
förfining av en mjukvaruprototyp påverkar testpersonernas sätt att bedöma
användbarheten av en produkt.

Experiment

En kommersiellt tillgänglig elektrisk produkt köptes med funktioner som ett lexikon
och en miniräknare. Fyra mjukvaruprototyper med olika användargränssitt av
produkten skapades. Den första protoypen var en enkel variant ritad med svart färg på
vit bakgrund. Den andra prototypen var halvtonad i gråskala. Den tredje prototypen
hade olika nyanser av grått för att se mer ut som ett svart vitt foto. Den fjärde
prototypen var ett riktigt färgkort på den faktiska produkten. Testpersonerna kunde
interagera med alla fyra prototyperna med hjälp av en mus för att utföra produktens
funktioner. 50 universitetsstudenter användes som testpersoner och delades upp i
grupper om 10 stycken i varje. De olika grupperna utvärderade var sin prototyp och
en grupp utvärderade den faktiska produkten. Först fick testpersonerna betygsätta
deras första intryck av prototypen. Därefter fick de utföra vissa uppgifter där tid och
fel antecknades. Efter att uppgifterna utförts fick testpersonerna värdera prototypen
igen.

De fyra grupper som utvärderat en prototyp utvärderade sedan även den riktiga
produkten för att jämföra de båda.

Resultat

Den första frågan som ställdes var den ifall testpersonens första intryck varit
annorlunda för prototypen gentemot den faktiska produkten. Svaret på den frågan var
nej, det var ingen större skillnad. De mjukvaruprorotyper som såg mer verkliga ut gav
alltså inte ett bättre betyg under den första utvärderingen. Bedömningen för alla
prototyper samt produkten fick väldigt höga resultat och författarna menar att detta
indikerar att testpersoner inte vill ge en produkt ett lågt värde när de tror att de som
utför experimentet har designat produkten själva.

Resultaten för att utföra uppgifterna var relativt lika för alla prototyper, utom för den
prototyp som hade grå halvton. Problemet med denna prototyp var att testpersonerna
hade svårt att tyda vad det stod på tangenterna.

När testpersonerna skulle utvärdera prototyperna igen efter det att de gjort uppgifterna
var det inte någon större skillnad från första gången med tanke på dess estetik. Även
vid en jämförelse av hur väl prototyperna överensstämde estetiskt med den riktiga
produkten var det ingen större skillnad dessa emellan. Dock fick prototypen (nr 4) i
färg den bästa bedömningen av hur väl den imiterade den riktiga produktens sätt att
interagera samt att dess utseende bäst överensstämde med orginalet.

Sammanfattning av experimentet

Vad författarna ville bevisa med detta experiment är om det lönar sig att göra en
prototyp som ser mer realistisk ut för att utvärdera dess användbarhet. Resultatet visar
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att en enklare prototyp är lika användbar som en som är mer lik den riktiga produkten.
Testpersonerna i detta experiment utvärderade inte de enklare prototyperna som
svårare att lära eller använda än de mer avancerade prototyperna. Värt att notera är att
prototypen som hade grå halvton reducerade tydligheten tecknen på skärmen och
detta kan medföra att det tar längre tid att utföra uppgifterna.

5.2.3 Vad man kan lära sig av en prototyp med låg fidelity

Artikeln ”What you can learn from a low-fidelity prototype?” är skriven av Robert A.
Virzi, han har skrivit fler artiklar inom detta område. Denna artikel är från
”Proceedings of the Human Factors Society 33th annual meeting-1989”. Därmed vill
jag påstå att detta är en tillförlitlig artikel.

I det experimentet som utfördes fick författaren till artikeln en möjlighet att utforska
tekniken ”prototyping” med en prototyp av låg fidelity. Produkten som utvecklades
var en videoservice för bostäder. Servicen tillät abonnenten att välja filmer från en
databas med ca 100 filmer. Detta utan att behöva lämna sitt vardagsrum. Ett krav på
servicen var att den skulle vara tillgänglig genom användandet av en vanlig standard-
TV och en fjärrkontroll som designern fick bestämma. Gränssnittet som designades
var textbaserat. Varje filmtitel visades som ett val av en meny och användaren
navigerade genom flera menyer som presenterade olika titlar. De tre alternativ av
prototyper designern använde sig av var ”endast text”, ”endast bilder” och ”informa-
tionsrik”.

Experiment 1

Tre enkla prototyper konstruerades. I den första prototypen skrev designerna ner
filmerna på pappersark och lade in dem i en pärm. Den andra prototypen filmade de
fodralen till videofilmerna och lät testpersonerna sköta videobandet med en kontroll.
Med den tredje prototypen ville de ge testpersonerna lite mer information om filmerna
och videofilmade baksidan av kassetterna så att en beskrivning av filmen medföljde
bilden. Testpersonerna ombads att utföra några uppgifter varpå de fick fylla i en enkät
och besvara frågor om vad de tyckte om de olika prototyperna.

Resultat: Experiment 1

Det första gränssnittet som bestod av endast text kändes mer bekant, snabbare och
lättare att använda. De två andra prototyperna fick bedömningen att de var för
långsamma att använda. Dock var de två senare prototyperna att föredra när uppgiften
bestod i att testpersonen fick välja en film på egen hand. Som helhet tyckte
testpersonerna bäst om den tredje prototypen där det fanns mest information.
Testpersonerna tycktes vilja ha mer information om filmerna än vad den första
designen som gjorts räknat med.

Experiment 2

Då det första experimentet var avklarat byggdes två nya prototyper för att ge en mer
detaljerad jämförelse mellan den textrika prototypen och den prototyp som hade
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mycket information. Båda prototyperna var av högra fidelity då de presenterades på
TV-monitorer.

Resultat: Experiment 2

Vad testpersonerna ansåg var att varken den textbaserade prototypen eller den
informationsrika prototypen var tillräckligt bra utan att en kombination av dessa
behövdes. Förslag fanns på att den textbaserade prototypen skulle fungera som ett
index till den informations rika. Författaren till artikeln säger att frågorna de ställde
förändrades från de prototyper med låg fidelity till det att de utvecklade de med högre
fidelity. De första var frågor som mer gällde den generella stilen till frågor om
interaktionsteknik och informationsinnehåll.

Sammanfattning av resultaten

Prototyper av låg fidelity kan vara mycket användbara genom att de låter designern
samla in data de tidigare inte hade. Författaren påpekar att prototyper av hög fidelity
är fortfarande mycket viktiga senare i design fasen då gränssnittet ska förfinas.

5.2.4 Papper jämfört med Dator implementering av attrapper med scenarier för
heuristisk utvärdering

Artikeln ”Paper versus Computer Implementations as Mockup Scenarios for
Heuristic Evaluation” är skriven utav Jakob Nielsen, Technical University of
Denmark. Nielsen är forskare inom området människa, maskin, interaction och är
citerad i de flesta artiklar inom det område jag har valt att studera. Denna artikel är
hämtad från ”International Conference on Human Computer Interaction, Cambridge,
1990 ” Därmed vill jag påstå att denna artikeln är tillförlitlig.

Experiment

En enkel design för ett gränssitt till ett videotextsystem implementerades som en
prototyp (eng. mockup) som två olika medium. En pappersprototyp och en prototyp
körbar på dator. Dessa två versioner utvärderades sedan med hjälp av heuristisk
utvärdering av två olika grupper av utvärderare. Det var små skillnader mellan
prototyperna. En skillnad var användandet av en enfärgad skärm som pappersprototyp
till skillnad från en färgad skärm för datorprototypen. Scenariot för de båda
prototyperna bestod av tio skärmbilder som visade viss information om Scandinavian
Airlines flyginformation. Båda prototyperna hade exakt samma skärmdesign och
dialog. Pappersprototypen hade ”dialogt uppförande” som skrivna specifikationer och
datorprototypen hade dessa specifikationer implementerade.

Båda prototyperna utvärderades med heuristisk utvärdering. Totalt användes 66
testpersoner, varav 37 stycken utvärderade pappersprototypen och 29 datorprototypen.
Enligt Virzis (1989) definition av vad som är en prototyp med låg respektive hög
fidelity säger Nielsen att den pappersprototyp de använde sig av var av mycket låg
fidelity och datorprototypen något högre. Båda prototypernas gränssitt hade samma
50 användbarhetsproblem. Pappersprototypen hade två extra problem som man var
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tvungna att eliminera i datorprototypen helt enkelt på grund av att pappers-
specifikationen implementerades till en körbar variant. Med detta menar Nielsen att
redan här kan man se att en prototyp av högre fidelity kommer att ge ett annorlunda
resultat än den av låg fidelity.

Resultat

Resultatet visar att användbarhetsprobelmen som regel inte var svåra att upptäcka
gällande de båda prototyperna. De problem som var svåra att upptäcka var samma för
de båda. Det fanns dock några skillnader. Några typer av problem upptäcktes lättare
med den ena prototypen än den andra. Av de totala användbarhetsproblem som
gränssittet innefattade klassades 15 stycken som problem av större allvarlighetsgrad
och 35 som problem av mindre allvarlighetsgrad eller som rent kosmetiska problem.
Med pappersprototypen hittades i genomsnittet 6 % mindre problem av större
allvarlighetsgrad än de med mindre allvarlighetsgrad, medan det hittades 25 % mer i
datorprototypen. Detta visar att de utvärderare som utvärderade datorprototypen
hittade problem av större allvarlighetsgrad medan de som utvärderade
pappersprototypen hittade de av mindre allvarlighetsgrad.

Nielsen tar även upp vissa frågor som skilde de olika prototyperna åt. Exempelvis
kunde de som utvärderade pappersprototypen få ett bättre helhetsintryck då de kunde
titta på flera skärmar samtidigt vilket inte var möjligt med datorprototypen. Ett annat
problem med datorprototypen var den att alla funktioner inte var implementerade
vilket gjorde det svårare för utvärderarna att hitta vissa problem. De som utvärderade
pappersprototypen missade även ett annat problem som de som utvärderade
datorprototypen hittade. Detta problem innefattade att användaren skulle knappa in ett
nummer på åtta siffror för att lätt förflytta sig till en annan skärm. De som utvärderade
pappersprototypen tyckte att detta var ett bra alternativ då de endast noterade att
funktionen fanns då de inte behövde knappa in siffrorna medan de som utvärderade
datorprototypen klagade på att det är svårt att komma ihåg ett nummer på åtta siffror
när de försökte utnyttja funktionen. Flera skillnader rapporteras mellan de båda
prototyperna där utvärderarna hittat olika problem. Dessa tar jag dock inte upp här.

Sammanfattning

Samma gränssnitt kan göras antingen som pappers eller som datorprototyp. Båda kan
användas till att utvärdera ett gränssnitt, men Nielsen påpekar att de användbar-
hetsproblem som fås fram är olika beroende vilken prototypteknik som används.
Enligt Nielsen fokuserar datorprototypen, den av högre fidelity mer på större
användbarhetsproblem medan pappersprototypen är bättre för att hitta viss
inkonsistens i gränssnittet. Eftersom pappersprototyper är billigare att använda
rekommenderar Nielsen en mix av båda två prototyperna.
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6. Analys

6.1 Tabell över samtliga artiklar:

Artiklar

En jämförelse mellan
prototyper av……

Experiment 1

Av. Virzi et al. (1996)

Användbarhetsproblem

Totalt 38 problem.

Låg fidelity Hittade 32.
Hög fidelity Hittade 34.

Typ av problem: Skilde sig ytterst lite
mellan grupperna. Allvarligt problem :
90% av de som testade prototypen med låg
fidelity och 70% av det som testade den
med hög fidelity.

Totalt 50 problem.

Större allvarlighetsgrad 15 st.
Mindre allvarlighetsgrad 35 st.

Totala mängden funna problem var
densamma för båda prototyperna.

Typer av problem: Låg fidelity hittade 6%
mindre problem av större allvarlighetsgrad
än de med mindre allvarlighetsgrad. Hög
fidelity fann 25% mer av större
allvarlighetsgrad.

Låg fidelity hittar mindre användbarhets-
problem tex sådana relaterade till viss
inkonsistens i gänssnittet. Hög fidelity
hittar större användbarhets problem.

Papper mot dator
implementering…..

Av. Nielsen (1990)

Faktorer för genomförande

Prototyp med hög fidelity var en kommersiell
produkt. Kan ha påverkat resultatet.

Genomförandet av experiment beskrivs
noggrant och det förefaller som ingen skillnad
mellan testet av låg respektive hög fidelity dvs.
hur utvärderingen har gått till väga.

”Tänka högt” och ”video”

En jämförelse mellan
prototyper av……

Experiment 2

Av. Virzi et al. (1996)

Totalt 21 problem.

Låg fidelity Hittade 20.
Hög fidelity Hittade 19.

Typ av problem: Samma typer av problem
för båda prototypteknikerna.

Systemet som testades var ett telekommunika-
tionssystem. För att simulera ”feedback” för
prototypen av låg fidelity läste en riktig person
upp det som med prototypen av hög fidelity var
ett färdigt inspelat meddelande.

Genomförande av experimenten lika för båda
prototyperna.

”Tänka högt” och ”video”

Samma skärmdesign och dialog för båda
prototyperna.

Pappersprototypen hade 2 extra problem som
eliminerades i datorprototypen.

De som utvärderade pappersprototypen fick ett
bättre helhetsintryck då de kunde titta på flera
skärmar samtidigt vilket inte var möjligt med
datorprototypen.

Datorprototypen hade inte alla funktioner
impelementerade. Svårare att hitta vissa
problem.

Heuristisk utvärdering

Vad kan man lära sig av
en…..

R. Virzi (1989)

Inget specifikt antal problem anges.

Prototyp av låg fidelity genererade frågor
gällande gränssittets generella stil.

Prototyp av högre fidelity genererade
frågor om interaktionsteknik och
informationsinnehåll.

De 3 prototyper som testades var av relativt låg
fidelity och mycket olika varandra, då en var
en ren pappersprototyp och de två andra var en
videovariant.

Denna artikel presenterar ett typiskt exempel
på att använda prototyper i början av designen
för att ta fram hur gränssittet ska utformas.

Påverkar en mjukvaru-
prototyps fidelity..

Wiklund et al. (1992)

Inget specifikt antal problem anges.

Resultaten för att utföra uppgifterna var
lika för de prototyper av lägre fidelity samt
de av högre fidelity. Detta tolkar jag som
att prototypens utseende (fidelity) inte hade
något med vilka problem som upptäcktes
att göra.

En redan färdig produkt användes för att sedan
skapa prototyper av lägre fidelity.

Prototypen som var grå halvton hade testpers-
onerna svårt att tyda vad som stod på tangent-
erna.

Resultatet visar att en prototyp av låg fidelity är
lika bra att använda som en av hög fidelity.
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6.1.1 De analyserade artiklarnas ”nivå” av fidelity

Eftersom fidelity inte är ett bestämt mått utan något som respektive författare till
artiklarna bestämmer varierar det kraftigt. Virzi et al. (1996) samt Wiklund et al.
(1992) använder sig av redan färdiga kommersiella produkter. Dessa kommerciella
produkter refererar författarna till som ”prototypen av hög fidelity” i deras
experiment. Nielsen (1990) använder inte en kommersiell produkt i sitt experiment
utan de båda prototyperna som används är av relativt låg fidelity om de jämförs med
de kommerciella produkterna som Virzi el al. (1996) samt Wiklund et al. (1992)
använder sig utav. Det samma gäller för Virzi (1989) där nivån för det prototyper han
använder är på en mycket låg nivå om de jämförs med prototyperna de andra
författarna har beskrivit.

En annan viktig aspekt att ta upp är en att författarna hade olika mål med sina
experiment och detta påverkar naturligtvis artikelns fidelity. Syftet med experimenten
Virzi el al. (1996) bedrev var att få svar på frågan om prototyper av låg fidelity är lika
effektiva att använda som prototyper av hög fidelity för att identifiera
användbarhetsproblem i den senare delen av design processen. Vad Wiklund el al.
(1992) ville bevisa med experimentet var om det lönar sig att göra en prototyp som
ser mer realistisk ut för att utvärdera dess användbarhet. Syftet med det experiment
Nielsen (1990) skrev om i sin artikel var att ta fram ett användbart datorsystem till
Scandinavian Airlines med så lite användbarhetsproblem som möjligt. Virzi (1989)
beskriver i sin artikel att han använde sig av prototyping för att utveckla en produkt
som tillfredsställer användarens behov. Som kan ses har experimenten de fyra
artiklarna beskriver olika mål vilket gör dem svåra att jämföra med varandra.

6.2 Att hitta användbarhetsproblem
Två av de artiklar som har granskats, Virzi et al. (1996) samt Wiklund et al. (1990)
påstår att en prototyp av låg fidelity är lika bra att använda för att hitta användbarhets-
problem som en av hög fidelity. Detta motsägs av de två andra artiklarna som
analyserats av Nielsen (1990) och Virzi (1989). De menar att en prototyp av låg
fidelity lämpar sig i den tidiga delen av designfasen och att en prototyp av hög fidelity
är bra att använda i den senare delen av designfasen då de finner olika typer av
problem. Varför skiljer sig resultaten av de olika experimenten åt?

6.2.1 Kommersiell produkt eller en produkt som ”växer fram”

Virzi et al. (1996) samt Wiklund et al. (1990) har i sina experiment använt en redan
färdig kommersiell produkt för att utifrån denna skapa prototyper av lägre fidelity.
Nielsen (1990) och Virzi (1989) däremot använder sig av prototyper för att ”experi-
mentera fram” ett gränssnitt som passar kunden utan att riktigt veta hur den slutliga
produkten kommer att se ut.

När en kommersiell produkt testas och fungerar som prototypen av hög fidlelity är
förutsättningarna annorlunda än när en produkt skapas från ”scratch”. Att redan ha
den färdiga produkten och sedan skapa en prototyp av låg fidelity kan tolkas som att
gå ”bakvägen”. Om detta kan ha påverkat resultatet framgår inte, men det kan
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diskuteras om inte förutsättningarna för att skapa en mycket bra prototyp av låg
fidelity är lättare när man har ”facit i hand”.

Om utvärderingen däremot sker i den tidiga delen av designfasen och prototyper
används för att produkten ska ”växa fram” är förutsättningarna annorlunda. Virzi
(1989) påstår att prototyper av låg fidelity genererade frågor gällande den generella
stilen vilket är lämpligt att få fram i den tidiga delen av designen. Medan prototyper
av högre fidelity genererade frågor om interaktionsteknik och informationsinnehåll
som är lämpligt att ta upp lite senare i designfasen. Liknande resultat har Nielsen
(1990) fått fram. Han menar att låg fidelity i detta fall hittar användbarhetsproblem av
mindre allvarlighetsgrad t.ex. sådana som är relaterade till viss inkonsistens i
gänssnittet och att prototyper av hög fidelity hittar användbarhetsproblem av större
allvarlighetsgrad.

Den slutsats som kan dras av detta är att den typ av problem som upptäcks under en
utvärdering också hänger ihop med i vilket syfte prototypen används. Är prototypen
av hög fidelity den faktiska produkten eller näst intill, medför det att den prototyp
som skapas med lägre fidelity blir relativt ”bra”. Detta gör att den typ av
användbarhetsproblem som upptäcks inte skiljer sig åt något nämnvärt. Är den
produkt som ska utvecklas däremot i den tidiga delen av designfasen upptäcks olika
typer av problem allt eftersom designen utvecklas och prototyperna går från låg
fidelity till högre fidelity .

6.2.2 Stor likhet mellan låg respektive hög fidelity

I experiment 2 (Virzi et al. 1990) där ett telekommunikationssystem utvärderades fick
de båda grupperna likartade resultat då de som testade prototypen av hög fidelity
hittade i genomsnitt 40% av problemen per testperson. De som testade prototypen av
låg fidelity hittade i genomsitt 44% av problemen per testperson. Dessa siffror är
mycket samstämmiga och då varje grupp endast bestod av 10 testpersoner utgör 4%
ingen större skillnad. I dessa båda experiment hittades nästan alla problem som
gränssnittet hade. Något som bör noteras om just detta experiment är det att
prototyperna av hög fidelity respektive av låg fidelity var mycket lika. Det enda som
skilde dem åt var det att prototypen av hög fidelity hade meddelandena inspelade på
band. Medan den prototyp av låg fidelity hade en person som befann sig i samma rum
som läste upp medelandena. Jag vill påstå att de båda prototyperna skilde sig ytterst
lite åt.

6.2.3 Utvärderingsmomenten

Genomförandet av experimenten som Virzi et al. (1996) redovisat beskrivs noggrant
och det förefaller inte som det varit någon skillnad på hur testerna för prototyperna av
låg respektive hög fidelity har gått till väga. Det vill säga, hur utvärderingen har gått
till. Detta kan vara en av orsakerna till att båda experimenten i stort kom fram till
samma resultat. Med andra ord de skiljer sig ytterst lite åt. Detta till skillnad från t.ex.
det experiment som Nielsen (1990) utförde där han beskriver själva
utvärderingsmomentet mellan de båda prototyperna att variera. En aspekt som han tar
upp är att de testpersoner som utvärderade pappersprototypen av låg fidelity fick ett
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bättre helhetsintryck då de kunde titta på flera skärmar samtidigt vilket inte var
möjligt för de som utvärderade datorprototypen. Dessutom hade pappersprototypen 2
extra problem som eliminerades i datorprototypen samt att datorprototypen inte hade
alla funktioner impelementerade. Detta gjorde det svårare för testpersonerna att hitta
vissa problem. Alltså var förutsättningarna för de båda prototyperna i experimentet
Nielsen (1990) rapporterar inte de samma. Detta till skillnad från Virzi et al. (1996)
vars experiment enligt honom bedrevs under exakt samma förutsättningar.

Olika utvärderingstekniker användes i dessa båda experiment. Virzi et al. (1996)
använde ”tänka högt”-tekniken samt videofilmade hela sessionen för att sedan kunna
gå igenom experimentet igen. Detta till skillnad mot Nielsen (1990) som använde sig
av heuristisk utvärdering. Om utvärderingstekniken som använts påverkar resultatet
att hitta användbarhetsproblem i ett gränssitt är svårt att säga. De experiment som jag
har analyserat har alla använt sig av olika tekniker, vissa mer ”formella” än andra. Att
spekulera i vilken utvärderingsteknik som lämpar sig för användbarhetstestning med
prototyper tycker jag går utanför mitt problemområde så detta kommer jag inte att
diskutera vidare.

6.3 Typ av problem som upptäckts
Enligt Virzi et al. (1996) skilde sig typen av problem som upptäcktes för prototyper
av låg respektive hög fidelity ytterst lite åt. Han påstår att typen av prototypteknik
som används inte har någon betydelse för vilken typ av användbarhetsproblem som
upptäcks.

6.3.1 För lätta problem?

En anledning till att Virzi et al. (1996) inte redovisat någon större skillnad mellan
allvarlighetsgraden av de problem som upptäckts kan vara den att testpersonerna för
de båda prototyperna i stort sätt upptäckte de flesta problem som gärnssittet hade. Då
kan det vara svårt att se vilken typ av användbarhetsproblem respektive prototyp är
bättre på att upptäcka. Vad som kunde ha gjorts för att studera denna fråga vidare är
att införa problem som är svårare för testpersonerna att hitta.

6.3.2 Problem av olika allvarlighetsgrad

Resultatet Nielsen (1990) redovisar för det experiment han utfört skiljer sig markant
från det Virzi et al. (1996) rapporterar. Han påvisar att de testpersoner som
utvärderade prototypen av högre fidelity hittade betydligt mer problem av större
allvarlighetsgrad än de som utvärderade prototypen av lägre fidelity, som i sin tur
hittade mer problem av mindre allvarlighetsgrad. Detta kan ha samma orsak som det
jag nämnde tidigare, att prototyperna skilde sig på vissa punkter och att detta sedan
visade sig i resultatet.

Wiklund et al. (1992) talar inte om direkta användbarhetsproblem i sin artikel. Men
nämner att resultaten som testpersonerna fick fram då de utförde de uppgifter som
ingick i utvärderingen var relativt lika och att det inte var någon större skillnad mellan
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prototyper av lägre respektive högre fidelity. Detta resultat kan liknas vid det som
Virzi et al. (1996) fått fram. En påfallande likhet mellan dessa två experiment är att
båda experimenten använder sig av en kommersiell produkt som prototypen av hög
fidelity och skapar sedan prototyper av lägre fidelity utifrån denna.

6.4 Är en prototyp av högre fidelity en ”bättre” prototyp?
Påverkar en prototyps fidelity uppfattningen om hur pass användbar den är? Uppfattas
en prototyp av lägre fidelity som ett mindre effektivt verktyg? Wiklund et al. (1992)
utvärderade fyra prototyper av olika fidelity samt själva produkten. De fick som svar
på frågan ”om testpersonernas första intryck varit annorlunda för prototypen gentemot
den faktiska produkten” ett nej. Bara för att en prototyp såg mer verklig ut än en
annan fick den inte högre betyg under utvärderingen. I artikeln Virzi (1989) får han
fram ett annorlunda resultat där testpersonerna finner prototypen av låg fidelity som
en bättre prototyp då den var enklare och lättare att använda.

Virzi et al. (1996) undersöker om en prototyp av låg fidelity är ett stumt (eng. blunt)
verktyg till skillnad från en prototyp av hög fidelity. Resultaten av de båda
experimenten som de genomförde var båda mycket konsekventa med att hitta
användbarhetsproblem och påvisa att prototyper av låg fidelity är lika effektiva att
använda som de av hög fidelity.

6.5 Möjliheter och begränsningar
Dumas and Redish (1994:73-75) tar upp de möjligheter en prototyp av låg fidelity har.
Den gör det möjligt att tidigt engagera användarna i designprocessen genom att t.ex.
visa skärmbilder på papper av hur produkten ser ut och be användarna att testa
produkten. Denna typ av prototyp kan ge värdefull information om produktens
användbarhet. Ett problem med att använda denna typen av papperprototyp med låg
fidelity är att den är långsammare än en mjukvaruprototyp. Detta uttalande att en
prototyp av låg fidelity skulle vara långsammare än en av hög fidelity motsägs av
Virzi (1989). Han får fram ett annorlunda resultat där testpersonerna finner
prototyperna av högre fidelity som långsammare och de av låg fidelity som en bättre
prototyp som var enklare och lättare att använda.

Nielsen (1990) tar upp att pappersprototyper som är av lägre fidelity har bättre
möjlighet att hitta viss inkonsisten i gränssnittet medan en datorprototyp av högre
fidelity finner allvarligare användbarhetsproblem. Virzi et al. (1996) har en annan
uppfattning då de inte finner någon skillnad i effektivitet mellan prototoyper med låg
respektive hög fidelity. Även Wiklund et al.(1992) påvisar att graden av fidelity av en
prototyp inte har någon betydelse och att en prototyp av låg fidelity är lika användbar
som en av hög fidelity.
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7. Slutsats
Det är viktigt att komma ihåg att nivån av fidelity av de produkter som utvärderats
varierar kraftigt i de olika artiklarna som analyserats i denna rapport. Det en författare
har beskrivit som en prototyp av hög fidelity kan av en annan författare anses vara en
prototyp av låg fidelity. De prototyper Wiklund el al. refererar till som ”prototyperna
av högre fidelity” kan liknas vid den prototyp Virzi et al. kallar för ”prototypen av låg
fidelity”. Det en designer kallar hög fidelity kan alltså uppfattas som låg fidelity av en
annan. Eftersom det inte finns ett exakt mått som kan användas beror en prototyps
fidelity alltså på vad man jämför den med.

Eftersom författarna hade olika mål med de olika experimenten är det svårt att
jämföra dem. Experimenten som utförts av Virzi et al. (1996) samt Wiklund el al.
(1992) analyserar prototyping som teknik och hur pass bra prototyper av olika fidelity
är på att finna användbarhetsproblem. Nielsen (1990) och Virzi (1989) däremot
använder sig av protoyping som teknik för att ta fram en produkt och analyserar inte
tekniken som sådan.

När är det då lämpligt att använda prototyper av låg respektive hög fidelity? Om
produkten som utvärderas är av hög standard t.ex. en kommersiell produkt och den
fungerar som prototypen av hög fidelity. Utifrån den kommersiella produkten skapas
det sedan en prototyp av lägre fidelity (man går bakvägen) så får användbarhetstestet
samma resultat för de båda prototyperna och prototyens fidelity har ingen betydelse.
Detta kan ses i de experiment utförda av Virzi et al. (1996) samt Wiklund el al.
(1992).

Om designern däremot använder sig av protoyper för att ”experimentera fram” ett
gränssnitt kan designern välja mellan en prototyp av låg eller hög fidelity, då det enda
som skiljer de båda prototyperna åt är den typ av problem som upptäcks. De olika
prototyperna hittar i stort sett samma mängd av totala problem. En avgörande faktor
för vilken typ av prototyp som väljs i början av desingprocessen kan vara kostnaden.
Eftersom det generellt sett är dyrare att göra en prototyp av högre fidelity kan det vara
bra att starta med en prototyp av låg fidelity för att komma igång och sedan utveckla
prototyper av högre fidelity senare i designprocessen.
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8. Diskussion och Reflektion

8.1 Diskussion
För att få svar på min frågeställning valde jag att göra en litteraturstudie där jag
analyserade fyra artiklar där experiment utförts. Valet av litteraturstudie visade sig
vara ett bra sätt att få fram den information jag sökte. En aspekt att ta hänsyn till när
man granskar artiklar som är baserade på experiment och som utförts av andra
människor, är att omständigheterna för varje experiment är olika och författarnas
avsikter med experimenten skiler sig åt. Då det fanns lite litteratur skrivet om det
område jag valt att analysera var utbudet på artiklar att arbeta ifrån inte speciellt stort.
Detta medförde att utförandet och andra viktiga aspekter som rörde experimenten som
beskrevs i artiklarna varierade ganska mycket. Artiklarna granskades därför olika med
tanke på de omständigheter som rådde just då det experimentet som beskrevs
utfördes.

8.2 Reflektion

Att hitta användbarhetsproblem:

En observation jag gjorde när jag granskade artiklarna var den att Virzi et al. (1996)
och Wiklund (1990) hade använt sig av en kommersiell produkt att utgå ifrån och
utifrån den skapat en prototyp av lägre fidelity. I min analys vill jag påstå att det är på
grund av detta som resultaten varierar mellan författarna. Om detta stämmer kan jag
inte svara på, men jag tycker att det verkar rimligt.

Hur själva testerna bedrevs och hur konsekventa författarna varit när det gäller att
utföra experimenten för att utvärdera hög respektive låg prototyp har bidragit till olika
resultat tycket jag är uppenbart. Om testerna inte utförs under exakt samma
omständigheter kommer det att medföra en viss inkonsistens i resultatet.

Var experimenten som redovisades ”bra” exempel? Experiment 2 utfört av Virzi et al.
(1996) tycker jag själv var ett dåligt exempel då prototypen av låg fidelity var mycket
lik den av hög fidelity. Var detta då ett adekvat experiment att analysera? Författarna
till artikeln tycker att det var det, men min egen åsikt är en annan.

Typ av problem som upptäcks:

Virzi et al. (1996) påstår att typen av problem som upptäcks för respektive prototyp
inte skiljer sig åt. Som jag diskuterat tidigare i analysdelen har nästan alla problem
upptäcktes för båda prototyperna i båda experimenten. Då kan det vara svårt att säga
vilken typ av problem prototyperna är lämpade till att finna.

En annan intressant observation är den att Virzi (1989) alltså sju år tidigare har fått
fram ett annorlunda resultat där han påstår att en prototyp av låg fidelity genererar
frågor gällande den generella stilen av gränssittet. Enligt Nielsen (1990) är det just
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denna typ av frågor som kopplas till ett mindre användbarhetsproblem. Alltså har
Virzi fått fram två olika resultat som motsäger varandra.

Är en prototyp av högre fidelity en ”bättre” prototyp?:

Det första intrycket jag fick när jag började läsa om prototyper samt dess fidelity var
den att prototyper av hög fidelity var ett bättre verktyg än en prototyp av låg fidelity.
Detta var det budskap som många av de böcker och artiklar jag läste förmedlade. Nu
när jag fördjupat mig i ämnet vill jag påstå att den uppfattningen är fel. I de artiklar
jag har använt mig av i denna undersökning är alla författare eniga om att prototyper
av hög respektive låg fidelity är lika användbara. Det som skiljer författarnas åsikter
åt är när i designprocessen de ska användas och vilken typ av användbarhetsproblem
som upptäcks.

8.3 Förslag till fortsatt forskning
Under analysfasen insåg jag att de olika artiklar som jag studerat alla har använt sig
av olika utvärderingsmetoder. Virzi et al. (1996) tillämpade ”tänka högt” samt video,
Nielsen (1990) använde sig av heuristisk utvärdering medan Virzi (1989) använde sig
av enkäter. En intressant fråga att få svar på är hur själva utvärderingsmetoden
påverkar resultaten när användbarhetstestning görs av prototyper av låg respektive
högfidelity.
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