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FAIL-FAST DESIGN
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Tiden för utdragna användartester är förbi! Med fail-fast metoden skippar man
att testa ofärdiga prototyper, utan testar produkten när den väl ser ut att vara
färdigutvecklad. Kunden kan då känna sig säker på att det som utvecklas faktiskt
är något de vill ha.

Världen av mjukvaruutveckling är snabb och hård.
Det gäller att få ut den bästa produkten på så
kort tid som möjligt. Kunderna vet inte alltid
vad de själva vill ha. Då kan det behövas fail-fast
- en metod som går ut på att dåliga produkter
misslyckas innan utvecklaren lagt för mycket tid
och pengar på dem.

Fail-fast är en metod som ofta används av star-
tupföretag eftersom de behöver en fungerande pro-
totyp att sälja in till investerarna, som de dessu-
tom inte vill spendera så mycket pengar på. Men
varför använder sig inte etablerade företag sig lika
ofta av denna metod? De vill väl också spara tid
och pengar? Vi utvecklade en färdig produkt på
sex veckor, och efter ytterligare utvärdering och
utveckling så förbättrades användbarheten från en
undermålig till en acceptabel nivå.
För att testa denna metod byggde vi en

talsvarslösning. Ett talsvar är då en person ringer
till t.ex. en vårdcentral och får höra "tryck 1 för
X, 2 för Y" osv. Vårt jobb var då att göra ett sys-
tem där de som administrerar talsvaret kan lägga
in olika alternativ på olika nummer. Vårt mål var
även att göra systemet mobilvänligt samtidigt som
vi följde fail-fast metodiken.
Men hur vet man ens att en design är bättre

än en annan? Det bästa sättet att samla in de-
signåterkoppling är genom kontakt med använ-
darna, men det är också bra att få feedback från

så många användare som möjligt. Med många an-
vändare går det till slut inte att träffa alla person-
ligen. Vi valde därför att fokusera på skalbara
uvärderingsmetoder.

Att utvärdera flera omgångar av pappersproto-
typer kan helt klart ta sex veckor. Men redan vid
den tiden kunde vi i stor skala testa designen i en
riktig miljö, och därefter ändra designen utan att
ändra logiken bakom.


