Slutrapport grupp 2
Uppdrag 2: Utveckling av webbtjänst.
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Gruppdeltagare:
● Markus Maijala  Projektledare
● Joanna Constantinescu  Assistent
● Elisabeth Aguilera
● Johanna Garcia Reverter
Persona:

Länk: https://app.xtensio.com/folio/4bxw6vk3
Huvudproblemet med sf.se för vår persona:
Flödet i köpprocessen på sf.se är i dagsläget rörigt och det är lätt att hamna i loopar. Vi
valde att fokusera på de problem med flödet som vi efter uppgift 1 upplevde att Ulla stötte på
när hon ville boka/köpa biljett. Först och främst har hon på startsidan svårt att förstå var hon
ska klicka för att börja sitt köp (se bild på startsida nedan, gula pilar) och sedan har hon
problem med att komma framåt i köpprocessen då sidan ibland hoppar tillbaka vid vissa val
(se bokningsexemplen nedan, röda pilar).

Mer detaljerad information finns i Uppdrag 1.
Beskrivning av arbetsprocessen:
Vid första mötet för gruppen efter genomgång av uppgiften måndag morgon kom vi fram till
följande planering:
 Läsa artiklar
 Individuell sketching med “startsida” på sf.se som utgångspunkt (utifrån vår
personas perspektiv).
 Avstämning måndag 15:00 för att bestämma tid för tisdagens gruppmöte.
 Tisdag morgon kl 10:00 presentation av varje individuell sketch samt
gemensam diskussion för att samarbeta fram en enad lösning för hemsidan för
att underlätta huvudsyfte för vår persona. Vi valde att inte skissa utifrån
Charettesmetoden som finns beskriven av N
 N Group, men vissa likheter finns,
nämligen att vi alla skissade individuellt, presenterade våra skisser för
varandra och gemensamt diskuterade fram ett förslag.
 Markus och Joanna fortskrider den gemensamma sketchen.
 Johanna och Elisabeth arbetar fram googledokumentet, dvs slutrapporten.
 Onsdag morgon presenterar arbetet för grupp 1 för att få konstruktiv
feedback.
 Onsdag em planerat att gemensam slutrapport ska vara klart.

 Fredag 24:00 skall individuell rapport vara inskickad av alla
gruppmedlemmar.
Vi började arbetsprocessen med att mötas för att fräscha upp minnet ifrån Uppgift 1 och
sammanfatta vilket som var huvudproblemet för vår persona Ulla när hon besökte sf.se. Vi
var överens om att flödet från att vilja se en film på bio till att ha köpt en biljett behövde
förbättras och förenklas. Vi beslutade att detta var start och slutpunkt för nästa steg i
arbetsprocessen  sketching. Därefter gjorde vi upp dagordningen ovanför för att ha en tydlig
bild av tiden. Sedan satte vi oss individuellt för att komma fram till våra egna lösningar på
problemet och sketcha inför presentationen. Genom att sketcha våra idéer kunde vi snabbt,
billigt och enkelt få ner och ta fram förslag till våra lösningar. (Våra individuella skisser finns
bifogade i mejl)
I skissarbetet utgick vi främst ifrån artikeln “The Messy Art Of UX Sketching”. Till exempel
med att bygga bilden i lager och arbeta med post itlappar för “drop down”menyer.
Efter att ha skissat individuellt presenterade var och en sitt förslag på lösning för resten av
gruppen. I och med att vi hade ett relativt stort problem så hade vi även många olika
lösningar på detta. Vi hade delvis fokuserat på olika aspekter av problemet och vår slutgiltiga
lösning/skiss växte fram utifrån de gemensamma diskussionerna (se det slutgiltiga
designförslaget längre ner). Något som var svårt för oss var att fokusera på ett lagom stort
problem och inte fastna i att försöka lösa alla problematiska aspekter med sf.se som vi hittat
i våra användbarhetsundersökningar. I våra slutgiltiga skisser lyckades vi dock ringa in ett
huvudproblem och presentera lösningar på detta, det vill säga att underlätta för Ulla att
genomföra sitt köp.
Det vi kände var viktigast i vår lösning var att förenkla köpprocessen och strategiskt lägga till
förklaringar och tips för vår persona Ulla så att hon inte känner sig dum och frustrerad över
att hon inte hänger med i processen. Då Ulla även börjar få problem med synen behöver
hela flödet vara klart och tydligt i både funktion och design  vi ansåg dock att det primära
problemet var funktionen och valde därför att främst jobba vidare med detta.
Ett designmönster som vi diskuterade och använde oss av i slutskisserna är vertikala “drop
down”menyer för att välja film, dag och biograf. Vi läste först om för och nackdelar med
dessa på UI Patterns och valde dem för att göra sidan mindre rörig, enklare att förstå och
mer lättnavigerad än vad den är idag. “Drop down”menyns främsta styrka ligger i att dölja
information tills det att användaren vill se mer.
På grund av att alla, till exempel tekniskt osäkra Ulla, ska förstå hur dessa menyer fungerar
finns tydligt informerande texter där det behövs för att guida Ulla vidare. Vi valde också att
behålla “antal steg kvar”vyn (se bild 3) som finns nu på sf.se (högst uppe i köprutan) för att
Ulla enkelt och tydligt ska veta att hon har startat en köpprocess och hur många steg som
finns kvar. Här hade vi dock långa diskussioner ifall det skulle finnas fler steg i denna. Nu
håller hon sig hela tiden kvar inom steg 1 “Välj föreställning” i vårt valda scenario, i och med
att val av dag, film, biograf och tid alla är delar av att välja föreställning. Frågan om det skulle
underlätta med fler steg i menyn eller om det bara skulle skrämma köparen (i och med att

stegen skulle bli väldigt många) kunde vi dock inte svara på nu. Här hade vi velat genomföra
riktiga användartester av olika förslag för att lösa problemet.

Övriga problemlösningar
Utöver vårt huvudproblem har vi även stött på andra problem. Vi har diskuterat dessa i grupp
men inte kommit fram till några lösningar. Nedan beskrivs dessa problem i korta stycken:
Ändra val i köp och bokningsprocessen
Låt säga att Ulla vid något tillfälle i bokningsprocessen skulle vilja ändra något av sina tre val
(film, biograf, dag). Vi har diskuterat kring följande frågor:


Hur ser det konkret ut om Ulla vill ändra något? Ska hon klicka på något av sina val
och då få upp exempelvis en ”dropdown”meny eller ska det se ut på något annat
sätt. Ska det kanske finnas en beskrivande knapp eller länk som säger ”Ändra (dina
val)” för att sedan föra Ulla vidare till en ny sida där hon kan göra nya val? Problemet
med denna typ av lösning är att Ulla tvingas göra ett nytt “onödigt” klick.



När Ulla har gjort sina tre val (film, biograf, dag) och vill byta film men kanske
fortfarande vill gå på bio samma dag och på samma biograf, vad händer då?
Eftersom alla filmer inte går på alla biografer alla dagar i veckan så innebär det att
Ulla endast kan välja mellan ett visst antal filmer. Problemet som vi diskuterade är att
Ulla kanske vill se en film, som hon vet haft premiär och går den valda dagen, men
det hon inte vet är om den går på den valda biografen. Ett sätt att lösa detta för Ulla
kan vara att visa filmen (i till exempel en lista) men inte göra den valbar. Detta kan
göras om de valbara filmerna har en färg och de icke valbara har en annan.

Sortera filmer och sökmotorn på webbplatsen
Att låta användaren bli inspirerad av de olika filmerna och evenemang en sf.se erbjuder ser
vi också som en viktig del av webbplatsen. Att kunna sortera filmerna enligt användarens
önskemål vore en god utgångspunkt. Vi tycker att det, på ett enkelt och tydligt sätt, borde gå
att sortera filmerna i genreordning (vilket saknas nu). Dessutom kan det vara önskvärt att
sortera filmerna efter hur långa de är osv. Att dessutom göra webbplatsens sökmotor till en
naturligare del av navigationen vore också önskvärt. Sökmotorn är idag oförlåtande och
förstår inte stavfel. Här kan en lösning vara att sökfältet ger fler förslag medan Ulla skriver in
sina sökord.
Avbryta köpprocessen
Vi har också funderat kring hur ett pågående köp av biljett kan avbrytas. Med personan Ulla i
åtanke anser vi att det kanske inte är helt uppenbart för henne att klicka på logotypen för att
komma till startsidan (som förövrigt är ett väl beprövat och använt designmönster). Att vi
diskuterat detta problem grundar sig i tanken om att Ulla och andra användare kanske inte
vill lämna något ofärdigt, till exempel att stänga ner webbläsaren mitt i en bokning och tror
att det kan finnas ett värde i att med ord och/eller bild tydliggöra för Ulla hur hon kan avbryta
bokningen utan att hon ska få dåligt samvete/oroa sig för att ha gjort fel.

Vårt designförslag:

Sammanfattning: Ovan har vi summerat uppdraget som en introduktion och överblick för
vår slutgiltiga presentation.

Bild 1: Här illustrerar vi den lösning till startsidan på sf.se som vi gemensamt kommit fram
till, nämligen en tydlig “call to action” för Ulla vart hon ska klicka för att köpa sin biljett. Detta
saknas idag då det endast finns flera otydliga tillvägagångsätt. Vi har valt att lyfta fram tre
tydliga valmöjligheter för att starta sitt köp: att välja film, biograf eller dag. Vid ett genomfört
val kommer Ulla automatiskt vidare till nästa steg.

Bild 2: Efter att Ulla gjort sitt startval, där hon utgick ifrån scenariot att hon ville gå på bio
samma dag hamnar hon tydligt i en påbörjad köpprocess genom att “steps left”vyn dyker
upp överst och att den aktuella rutan blir större. Det val som hon redan har gjort tydliggörs
och blir låst och resterande valmöjligheter ligger kvar. Här väljer Ulla en biograf i närheten av
sin bostad och kommer vidare till nästa steg (samma princip fungerar även om hon gör valen
i en annan ordning).

Bild 3: Ullas två gjorda val är tydliga men låsta (med en ändraknapp bredvid). Det sista
valet göms inte längre i en “drop down”meny i och med att det bara finns ett val kvar utan
radas upp nedanför de redan gjorda valen. Filmerna syns i en liknande lista som finns idag,
med namn och kort info, men om Ulla hovrar över en titel dyker filmaffisch och mer
information upp. Vill hon veta ännu mer om en film måste hon klicka på knappen “Mer info”
och får då läsa mer om filmen i någon typ av fönster/vy som gör att hon inte kommer bort
från den påbörjade köpprocessen. Då Ulla har valt film kommer hon vidare till nästa steg.

Bild 4: Då Ulla har valt dag, biograf och film leder dessa val tydligt till en lista över tider och
versioner av filmen som hon nu kan boka/köpa. Denna funktion tycker vi fungerar
tillfredsställande idag och vi har därför valt att ha kvar den som den ser ut nu men med en
tydligare animation som visar att det är alla de tre tidigare valen som leder fram till dessa
alternativ. Resten av köpprocessen har vi valt bort inom ramarna för denna uppgift.

Konstruktiv feedback från Grupp 1:
Överlag höll gruppen med om de huvudproblem som vi hade fokuserat på och gruppen
uppskattade överlag vår lösning, speciellt den tydliga köpdelen som vi lagt till på startsidan.
De gillade möjligheten att börja ett köp med ett av tre tydliga val och att vyn sedan ändrades,
med tex “antal steg kvarmenyn”, för att tydligt indikera att köpprocessen påbörjats.
Följande huvudpunkter tyckte grupp 1 att vi kunde förbättra:





Att ta bort “ändra”knapparna och istället hålla rullgardinsfönstren öppna även efter
att ett val gjorts (se bild 2). Då blir det färre knappar/klick vilket uppskattas och det
blir enklare att ändra sina val.
Lägga till tydligt beskrivande/förklarande texter till de olika valen, tex förklara varför
vissa val är tillgängliga och inte andra.
En knapp (“panic button”) för att snabbt och enkelt gå ur köpprocessen.

