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Introduktion

INNEHÅLL IDAG

Vad betyder ordet prototyp?

Det riskreducerande syftet

Definitioner

Tajmingen påverkar utformningen

Hur prototyper påverkar tänkandet

Prototyper i nytt batterikoncept

Prototyper i praktiken

Invändningar mot prototyper

Fördelar med prototyper



ORDET PROTOTYP KOMMER FRÅN GREKISKAN

Proto Typos+

Betyder “tidig”, 
“ursprunglig” 
Från Protos, 

“först”

Betyder “märke”, 
“buckla”, “kontur” 

Från Typtein, 
“slå”



VILKET ÄR SYFTET MED ATT PROTOTYPA?
Prototypa är ett verb härlett ur substantivet prototyp

Syftet med att 
prototypa:


Utveckla din idé



DESIGNTÄNKANDETS METODIK

Förstå 
problemet/
uppgiften

Förstå 
behovet

Visa 
behovet

Testa 
lösnings-

idéer

Imple-
mentera 
lösning

Skapa 
lösnings-

idéer

När passar 
prototyp?



SYFTET MED PROTOTYPER: MINSKA RISK
Minska risker genom att utsätta idén för kundens verklighet i prototyptester

Teknisk risk

Affärsrisk
Idé

Idé



TRE KRAV PÅ EN INNOVATION
En design-innovation ska uppfylla samtliga krav

Källor: David Kelley & Tom Kelley; Creative confidence, och http://dschool.stanford.edu/our-point-of-view/#innovators 

http://dschool.stanford.edu/our-point-of-view/#innovators


MINSKA TEKNISK RISK
Går den att producera? Går den att leverera? Håller den för användning?

Teknisk risk

Affärsrisk
Idé

Prototyptester

Idé



MINSKA AFFÄRSRISK, ÖKA SÄLJBARHET
Är den lönsam? Vill någon ha den? Går den att använda?

Teknisk risk

Affärsrisk
Idé

Prototyp-
tester

Idé



VÅRT KONKRETA SYFTE MED PROTOTYPER
Verifiera hypoteser om kundbehov i en (iterativ) utvecklingsprocess

Verifierade 
kundbehovPlanDefinition Verifiering SlutsatserIdéer & 

koncept

Kundbehov 
•Strukturera befintlig kunskap 
om kundbehov 

•Formulera hypoteser 
•Strukturera hypoteser

Kundkategorier 
•Strukturering 
•Bedömning av inflytande 
•Visualisering

Hypoteser 
•Motorn i kundbehovs-
verifiering 

•Kvaliteten avgörande för 
effektiviteten



PROTOTYPEN ÄR INTE PRODUKTEN
Det är i samspelet med prototypen som du och kunden förstår 
både vad som fungerar och vad som måste ändras

Utvecklaren Idén v.2

Andra prototypen

Utvecklaren Idén v.1

Första prototypen



HUR PROTOTYPANDE BLIR EFFEKTIVT

Tillräckligt verklig

Tillräckligt rå

Rätt inramad

Rätt utformad

Realness

Referens

Lärande

Hypotes

Fyra krav på 
prototyper



NYTT BATTERIKONCEPT FÖR TRUCKAR

En berättelse om hur 20 likadana 
prototyper användes i sju olika 
tester med syftet att minska 
affärsrisk och teknisk risk för ett 
batteri under utveckling



NYTT BATTERIKONCEPT — 7 ANTAGANDEN

1. Mindre energi fungerar i drift 
2. Slutkundspriset accepteras 
3. Återförsäljarmarginalerna accepteras 
4. Tillverkare av truckar låter oss sälja 
5. Garantirisken är hanterbar 
6. Det går att transportera batterier 
7. Service och support kan hanteras



NYTT BATTERIKONCEPT — 7 ANTAGANDEN

1. Mindre energi fungerar i drift; fältförsök — OK 
2. Slutkundspriset accepteras; försäljning — OK 
3. Återförsäljarmarginalerna accepteras; försäljning — OK 
4. Tillverkare av truckar låter oss sälja; fältförsök — NOK 
5. Garantirisken är hanterbar; labbförsök — OK 
6. Det går att transportera batterier; analys — OK 
7. Service och support kan hanteras; fältförsök — OK



INVÄNDNINGAR MOT PROTOTYPANDE

“Nej det tar sån tid, vi vet ju 
ändå vad som ska göras”

“Men om vi visar 
upp den måste 

vi ju kunna 
massproducera” 

“Nej vi måste ut med den 
direkt, det finns inte tid”

“Men produkten är ju 
inte färdig”

“Påstår du att vi inte 
har koll på vad 

kunderna vill ha?”

“Jaa, näe, det är nog för svårt för oss”



FÖRDELAR MED ATT PROTOTYPA
Även den enklaste prototyp öppnar dörrar till viktiga miljöer och 
sammanhang där praktikinbäddad kunskap finns

Kommer åt ett verklighetsnära tillstånd där utvecklaren kan 
locka fram situerad kunskap utan en färdig fullskaleprodukt

Når det man annars har svårt att nå, och på ett enklare och 
billigare sätt än med en färdig produkt — sparar resurser

Testar den riktiga köpviljan och prisnivån



NÄSTA WEBINAR: 6 SEPTEMBER

• Gå med i LinkedIn-gruppen Kundlyftet 
• Följ @GlennJonasson på Twitter för att hänga med 
• Hitta all vår information på kundlyftet.se 
• Boka in nästa webinar: Tisdag 6 september kl 10-11  
• Ämne: Var kundbehoven kommer in i försäljningsprocessen 

- Verifierade kundbehov säljer produkten, men hur? 
- EFI-modellen för reklam fordrar kundkunskap 
- Do’s & don’ts för säljbudskap

https://www.linkedin.com/grp/home?gid=7475804&sort=RECENT
https://twitter.com/GlennJonasson
http://kundlyftet.se

