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Beskrivning av arbetsprocessen:
Redan från start valde vi att göra så mycket som möjligt av arbetet tillsammans i gruppen. Vi
har diskuterat och motiverat våra åsikter när vi inte varit i överens och i slutändan har vi alla
varit nöjda över våra val och över våra spännande resultat.
Vi har till denna uppgift valt att analysera sf.se, endast webbversionen av sajten. Det är en
sajt som vi alla var mer eller mindre bekanta med sedan tidigare och som har ett tydligt mål:
att sälja biljetter till föreställningar på biografer.
Sf.se har många olika målgrupper men vi valde att bygga vår persona utifrån en av dessa 
pensionären. Enligt Eeva Ilamas terminologi i “Creating Personas” tog vi fram en
protopersona istället för en design persona, vilken i bästa fall skulle ha använts om det
rörde sig ett riktigt case. Vi tog fram vår persona, kultur”tanten” Ulla SjödinPiccolo (se
längre ner i dokumentet) med hjälp av X
 tensios mall som vi fann mycket användbar och
tydlig. Efter att ha läst Xtensios artikel “How To: Create A User Persona” ännu noggrannare
fick vi dock revidera vår persona något då vi insåg att vårt första utkast inte var tillräckligt
specifikt beskrivet utifrån frågeställningen.
I arbetet med vårt valda scenario inspirerades vi bland annat av Deb Aokis “Draw the Line:
Better UX With Sketching”. Utifrån vår persona kunde vi tänka oss flera olika scenarion men
valde ett av dessa som vi illustrerade i form av en serie. Vi byggde scenariot gemensamt
med bildinnehåll och bildtext men valde att rita flera olika versioner av serien i och med att
flera av oss tyckte att det var roligt och lärorikt (se längre ner i dokumentet).
De individuella utvärderingarna gjorde vi enligt den heuristiska principen och U
 X for the
masses. Enligt instruktioner i artikeln “How to Conduct a Heuristic Evaluation” valde vi att
sitta helt enskilt när vi gjorde våra individuella utvärderingar för att inte påverka varandra. Vi
arbetade bland annat med hjälp av skärmdumpar och flera genomgångar av sajten i våra
enskilda analyser.
Efter de enskilda utvärderingarna diskuterade vi gemensamt igenom de främsta problemen
som vi fann. Vi hade delvis hittat olika problem men vi var alla ense om huvudproblemet
med sf:s webbplats (utifrån vår personas perspektiv): att flödet inte är funktionellt och därför
motverkar sajtens huvudsyfte att sälja biljetter till bioföreställningar. På användarens väg

från startsidan till ett köp finns många möjligheter att göra fel. Flödet är ofta otydligt/tvetydigt,
det ges till exempel flera olika möjligheter i samma vy att klicka sig vidare mot ett köp och
det finns stora risker att hamna i en loop som är svår att ta sig ut (se exempel nedan).
Exempel på problem med sf.se:

På startsidan går det att klicka sig vidare till köp på en mängd (minst fem) olika ställen. Detta
underlättar inte för användaren utan förvirrar.

När vi testar ett av alla sätt att boka biljetter hittar vi flera oklarheter och tvetydig information.
På sidan “Välj film och föreställning” ska en till exempel välja dag och biograf och inte alls
film och föreställning.

Väl inne på fliken “Välj föreställning” finns det flera ställen att välja/klicka för att ta sig vidare
(ibland olika ställen med samma text). Olika val leder en vidare till olika fortsättningar i

köpprocessen. Till exempel försvinner vald film, utan att förklaring ges, då en klickar på välj
biograf. Det finns ytterligare exempel på problem med flödet men de ovan ger en tydlig bild
av huvudproblemet med sf.se.
Persona:

Länk: https://app.xtensio.com/folio/4bxw6vk3

Scenario:

Länkar till “Usability reviews”:
Elisabeth Aguileras användbarhetsutvärdering:
https://drive.google.com/drive/folders/0B2me_DU3eNLsb2d5d2RoV1JIT1E
Johanna Garcia Reverters användbarhetsutvärdering:
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=38617862CB6BAE3A!235&ithint=file%2cxlsx&app
=Excel&authkey=!AMKHdONLZNA_hU4
Övriga användbarhetsutvärderingar finns bifogade i mejl.

