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Gør som Google!
Lav en pretotype -
før du laver en
prototype!
Camilla Kring 16. maj 2013 kl. 17:06

Jeg elsker at lave produkter. Det er skønt at gå fra
idé til produkt. Jeg får ofte idéer, og så kaster jeg
mig med en enorm begejstring ud i
produktudvikling, design og produktion. Det sker, at
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jeg bliver så forelsket i mine egne idéer, at jeg
glemmer at undersøge, om der mon er en
målgruppe til mine idéer. Ups.

Dyr prototype!
Jeg har produceret øreringe, manchetknapper,
muleposer, nøgleringe, pins, dialogkopper, Life
Navigation spillekort og sidste år udviklede jeg en
Life Navigation app til iPhone, som på ingen måde
har været en succes (endnu), da design vandt over
brugervenlighed i processen. Det var en dyr
prototype! Hvor ville jeg have ønsket, at jeg havde
kendt til begrebet ”Pretotype”.

Pretotype it!
En pretotype kommer før en prototype. En
pretotype er ofte både hurtigere, billigere og
smartere. ”Pretotype” er udviklet af Alberto Savoia,
som blandt andet står bag Google Adwords.

Hvad er en pretotype?
Måske har du hørt om IBM’s ”speech-to-text”
eksperiment. Idéen var, at man skulle kunne tale til
en computer, og så ville din tale blive til tekst på
skærmen. Farvel til tastaturet. IBM spurgte
potentielle kunder, om de kunne være interesseret i
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produktet, og alle var meget positive. Skulle man så
ikke bare gå i gang med at udvikle en prototype,
når brugerne er positive?

Pas på de falsk positive!
Det kan være en meget kostbar proces – både i tid
og penge – at udvikle en prototype og ofte er
brugerne ”falsk positive”. Det vil sige, at de
potentielle købere siger, at de er interesseret i
produktet, men når det kommer på markedet, har
de ikke lyst til at købe det.

Fake it until you make it
Hvad gjorde IBM? De lavede en pretotype uden, at
de kendte til begrebet. IBM fortalte brugerne, at de
nu havde udviklet en ”fra tale-til-tekst” maskine og
inviterede brugere til at teste produktet. Hvad
brugerne ikke vidste var, at der sad en taster i
rummet ved siden af og tastede løs på tastaturet i
takt med, at brugeren talte ned i mikrofonen. Og det
viste sig, at brugeren ikke ønskede produktet.

Palm Pilot
Et andet eksempel på en pretotype er udviklingen
af Palm Pilot, som kom på markedet i 1996 –
længe før de smartphones vi kender i dag.
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Udvikleren af Palm Pilot, Jeff Hawkins, tegnede
Palm Pilots brugerflade på et stykke papir, og så
forestillede han sig, at papiret var hans Palm Pilot.
På denne måde kunne han teste om han havde et
behov for en Palm Pilot i sin hverdag. Og det havde
han.. Og mange andre.

Jeg må i gang med at pretotype!
Måske skal jeg printe min nye app på et stykke
papir og forestille mig, hvordan den kan bruges i
min hverdag… hmmm… Hvad vil folk ikke tænke!
Hvor mærkeligt er det ikke at skære et stykke papir
ud i iPhone-form, og så taste vildt på det. Nu ringer
papiret… Nu skal jeg lige indtaste mit tidsforbrug i
løbet af ugens 168 timer… Nu peaker jeg. Det vil
jeg lige dele på Facebook. Jeff Hawkins har været
en modig mand. Det kræver mod at pretotype.

Find læserne til din bog – før du
skriver den!
Alberto Savoia har lavet en pretotype af sin bog om
pretotyping. Han har brugt tre dage på at skrive
bogen. Alberto anbefaler, at man laver et link til sin
bog (før den er skrevet). Og hvis der er nok
mennesker, der klikker på linket og har lyst til at
skrive sig op til at købe bogen, kan man gå i gang

https://docs.google.com/file/d/0B0QztbuDlKs_ZTk2M2RhZWItYzk3YS00ZDZmLTgyZjItY2Y2ZWIyYjZkOTE3/edit?hl=en_US
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med at skrive den. For hvorfor bruge tid på at skrive
en bog, hvis ingen vil læse den. Og Alberto er jo
manden bag Adwords.. så mon ikke han kan finde
de rette ord, der leder os mod pretotyping. Don’t
prototype. Pretotype. Kom tættere på Albertos idéer
- se videoen om The Pretotyping Manifesto.
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