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1. Introduktion  
 

 
Allt mer missnöje uppstår inom floristbranschen rörande olika förmedlingstjänster och dess           

ekonomiska status. Enligt beställarens uppgifter uppstår det mycket missnöje och          

missförstånd kring förmedlingstjänster, speciellt för småföretagare. Förmedlingstjänster       

såsom interflora eller Euroflorist ger upphov till mindre kreativt hantverk då floristerna måste             

följa ett visst utseende för varje bukett. De befintliga och massiva förmedlings tjänsterna som              

finns tillgängliga idag är ekonomiskt dyra för egenföretagare, något som bidrar till en             

orättvist konkurrens.  

 

1.1 Beställarens brief 
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2. Arbetsmetodik

 

Gruppen har under detta projekt arbetat utifrån Goal directed design och kombinera detta med              

Scrum för att på bästa sätt utföra detta projekt. Dessa två metoder har tillsammans underlättat               

och strukturerat projektet på ett sätt som varit lättförståeligt och tidsbaserat.  

 
2.1 Agilt arbete med SCRUM & Goal directed design 

 

Scrum är en agil utvecklingsmetod där korsfunktionella team utvecklar projekt eller           

produkter i ett iterativt, inkrementellt sätt. Scrum togs fram av Jeff Sutherland och Ken              

Schwaber då de sett behov av en metod som klarade av att möta snabba förändringar, men                

också att kunna möta problem under processens gång. (Deemer, Benefield, Larman, Vodde,            

2012) 

 

Utifrån scrum delas arbetet upp i olika sprints som är tidsbaserade och avslutas ett visst               

datum. Därefter börjar nästa sprint utan paus, och så pågår arbetet tills projektet är färdigt               

(Deemer et al., 2012).  

 

Innan projektgruppen kunde sätta igång med Scrum var alla dess medlemmar tvungna att             

förstå den utmaning de blivit försedda med. I gruppens fall var detta den designbrief som               

gruppen blivit tilldelade vid uppstart. Därefter skrev gruppens medlemmar ner alla de            

moment som var tvungna att göras för att tjänsten skulle uppnå de kriterier som kursen               

innefattar. Men också att beställaren får det som önskats. Därefter satte gruppen ut hur lång               

tid de ansåg att varje moment skulle ta. När de var klart, rangordnas varje moment efter de                 

som behövde göras först till sist. Till exempel att personas inte kan vara färdigt innan               

intervjuerna, därför rangordnas personas lägre än intervjuer.  

 

Det finns tre olika roller vid ett arbete utifrån Scrum. En produktägare, en ScrumMaster och               

ett team. En produktägare är ansvarig för att maximera avkastningen på de olika ideer, genom               

att identifiera produktens funktioner samt att översätta dessa till en prioriterad lista utifrån             

rangordning. Teamet bygger den produkt som produktägaren anger. Teamet i Scrum är            

3 
 
 



 

"korsfunktionellt" - som innehåller alla de kompetenser som krävs för att leverera den             

potentiellt leveransbara produkten (Deemer et al.,  2012).  

 

Gruppen använde sig av Taiga som är ett internetbaserat Scrum-verktyg för att få en bättre               

struktur och översikt på arbetet. Alla gruppens medlemmar hade varsin inloggning där man             

gick in och ändra statusen på de olika moment i efterhand. På detta sätt blev det även lättare                  

att se hur långt man kommit in i projektet samt hur mycket som var kvar att göra. Det blev                   

även lättare för gruppen att arbeta på distans, men att ändå hålla koll på att saker och ting blir                   

gjorda. På så sätt fick gruppen tillgänglighet till Scrum oberoende på vart            

gruppmedlemmarna befann sig.  

 

Arbetet delades upp i fyra olika sprintar. Under första veckan jobbade gruppen intensivt med              

sprint ett, där gruppen redan hade skapat en lista för vad som behövde göras. Sprint ett                

handlade väldigt mycket om research, där gruppen fick börja med att skapa personhypoteser,             

personas, scenarios, skisser och göra intervjuer för att kunna få en djupare inblick på de olika                

funktioner som en florist kan behöva i sitt yrke. I slutet av varje sprint fick gruppen feedback                 

utifrån de kritiksessioner som var schemalagda i kursen. 

 

Efter den första veckan började gruppen med sprint två som handlade om att testa de               

funktioner som gruppen hade kommit fram till. I sprint två arbetade gruppen med skisser,              

utförde två användartester, wireframes, feedback från kritiksessionerna och iteration med          

designval. 

Efter vecka två började gruppen med sprint tre och fyra, dessa två sprints pågick under två                

veckor. Under dessa två veckor finslipas de designval gruppen gjort. Gruppen påbörjade            

programmeringen till hemsidan där även högkvalitativa bilder till mobila prototypen          

skapades. Sprinten innehöll inte många delmoment, men de delmomenten som var med tog             

väldigt lång till att färdigställa, främst programmering till hemsidan och den mobila            

prototypen.  

 

Som tidigare nämnt kombinerades Scrum med GDD, Goal Directed Design. GDD handlar            

om en process och metodik för målstyrning (Cooper, Reimann, Cronin, Noessel, 2014).            

Cooper et al. (2014) skriver även att planeringen av digitala produkter innebär att förstå hur               
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människor använder dem samt hur de lever och arbetar. Tanken är att designa en produkt där                

funktionaliteten stöder och underlättar mänskliga beteenden. Med hjälp av GDD samt Scrum            

kunde projektgruppen få en tydligare översikt om hur arbetet skulle planeras effektivt. Detta             

gav upphov till att den limiterade tiden för projektet inte påverkades allt för mycket. 

 

3. Urval och Data

 

För att få en objektiv helhet kring projektets syfte och bakgrund utfördes det             

semi-strukturerade intervjuer med florister aktiva inom yrket.  

 

3.1 Intervjuer 

Gruppen genomförde fyra stycken intervjuer på florister aktiva i yrket och branschen. Dessa             

intervjupersoner var baserade på ålder samt erfarenhet i branschen. Åldersgruppen sträckte           

sig mellan 21 år och 50 år. Anledningen till denna breda åldersgrupp var för att få så brett                  

perspektiv kring branschen som möjligt, men också hur den möjligtvis kan skilja sig åt              

beroende på ålder men också arbetserfarenhet i branschen. De personer gruppen intervjuade            

var alla kvinnor och erfarenheten varierade  mellan 3 år till 30 år. 

För att låta intervjupersonerna själva berätta om sina erfarenheter och yrkeskunskaper ställdes            

det öppna frågor med möjlighet till anpassade följdfrågor; alltså semistrukturerade intervjuer.           

Under intervjuerna fördes det anteckningar för att kunna återge korrekt information. Gruppen            

spelade även in samtalen om intervjupersonen godkände det. En av intervjuerna var en             

telefonintervju där svaren antecknades. Lika så antecknades svaren får den andra intervjun.            

Sedan spelades två av intervjuerna in. Intervjuernas omfång var minimum 10 minuter och             

maximum 30 minuter.  

 

Floristerna innefattas i olika åldersgrupper samt erfarenhet baserat på mängden aktiva år i             

yrket. Cooper et al. (2014) menar att innefatta olika åldersgrupper ger upphov till en              

heterogen målgrupp där olika attityder och beteenden framkommer (speciellt rörande          

individens relation till teknologi och digitala verktyg). Resultatet från intervjuerna          

analyserades för att sedan bli underlag för att skapa en primär samt sekundär persona.              

Resultatet påvisade att de fem intervjuade floristerna upplevde att det var dyrt med digitala              
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tjänster och verktyg, istället upplevde det att det var mer gynnsamt att ha analoga              

kassamaskiner (Se bilaga 1 - intervjuguide). En del av floristerna upplevde stressmoment            

kring hanteringen av stora bud, speciellt om de var anslutna till en förmedlingstjänst där              

många bud kom in samtidigt. 

 

De florister som var anslutna till Interflora eller någon gång tidigare varit anslutna upplevde              

missnöje med tjänsten, speciellt kring den ekonomiska faktorn samt att antalet bud minskade.  

De florister som var anslutna till en förmedlingstjänst som hanterar blombud upplevde            

problematik med leveransen kring portkod och annan information som har stor betydelse för             

mottagaren.  

De florister som var medlemmar i Euroflorist upplevde en negativ syn gällande            

kommunikation butiker emellan, istället upplevdes det en konkurrens där florister inte hjälpte            

varandra. De med förmedlingstjänst upplevde missnöje bland kunderna då buketten inte blir            

som på bild  - ett missnöje som spelar stor roll för konceptet FlowerConcept.  

 

Det hade varit en fördel för projektets utkomst om fler intervjuer utfördes, speciellt på fler               

florister samt konsumenter. Då det endast gjordes fyra intervjuer med florister kunde            

resultatet vara annorlunda om fler gjorts. Dock var projektgruppen noga med vilka som             

intervjuades. Floristerna som intervjuades valdes ut av olika faktorer: arbetserfarenhet samt           

antal år i branschen. En av de fyra intervjuerna var via telefon, detta i sig kan vara en                  

tolkningsfråga huruvida det är till ens fördel eller ej, då det inte finns möjlighet till att se                 

intervjupersonens kroppsspråk. Dessutom kan det upplevas att intervjupersonen inte svarar          

lika omfattande om den inte ser intervjuaren (Cooper et al., 2014). I detta fall valdes en                

telefonintervju då vi ville sprida ut informanterna över större area, delvis för att se              

strukturella skillnader på områden men även att floristerna skulle vara oberoende varandra.  

 

3.2 Observationer  

En observation genomfördes hos en florist som komplement till de utförda intervjuerna.            

Observationer utfördes på en floristbutik för att kunna se strukturella beteenden och attityder             

gentemot kunder samt de tjänster som finns tillgängliga. Den observation som utfördes            

resulterade i ett bredare perspektiv gällande floristers beteende och attityder gentemot           
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stressmoment och andra möjliga situationer som kan tänkas uppstå. Då en av gruppens             

medlemmar hade kontakt med den florist där observationen utfördes pågick observationen           

under två dagar och sträckte sig under fem timmar per dag. Observationen gick till enligt ett                

protokoll som gruppen skapat.  

 

3.3 Annan empiri 

För att få ett bredare perspektiv på floristbranschen utöver de intervjuer som utförts gjordes              

det en konkurrentanalys på olika förmedlingstjänster. Genom att utföra konkurrentanalys på           

Interflora och Euroflorist fick projektgruppen en bättre syn gentemot branschen och dess            

målgrupp. Då tjänsten FlowerConcept kommer vara en konkurrent mot de traditionella           

förmedlingstjänsterna krävs det att projektgruppen är insatt i relevanta frågor kring           

branschen.  
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4.Problematisering  

 

I takt som konsumenterna i dagens digitaliserade samhälle sätter större krav på detaljhandeln             

krävs det att företagen hänger med i utvecklingen. Allt fler branscher påverkas av             

digitaliseringen som sätter käppar i hjulen för tidigare attityder och beteenden, en förändring             

blir framtvingad och sätter gammalt på spel. För att kunna konkurrera mot de som är anslutna                

till de största aktörerna inom förmedlingstjänster blir egenföretagare beroende av rykte och            

kreativitet för att nå ut till en större konsumentgrupp. 

 

FlowerConcept är en ny slags förmedlingstjänst som besvarar det missnöje som upplevsbland            

florister anslutna till bl.a. Interflora och Euroflorist. Konceptet FlowerConcept har ett syfte            

att skapa utrymme för de anslutna floristerna att använda sin kreativitet gällande beställda             

bud, i motsats till de största aktörerna inom förmedlingstjänster som endast erbjuder färdiga             

specifika buketter. Floristyrket är baserat på fantasi och enorm kreativitet, något som            

förmedlingstjänsterna Interflora och Euroflorist inte ger utrymme till.  

 

FlowerConcept bidrar till en individuell kreativitet hos varje ansluten florist då de kommer             

överens tillsammans med konsumenten hur hen vill att arrangemanget ska se ut baserat på              

känsla och färgskalor. FlowerConcept som förmedlingstjänst bidrar till en förbättrad          

ekonomisk situation då de stora aktörerna inom förmedlingstjänster är kostsamma, speciellt           

för egenföretagare.  

 

4.1 UX-statement 

FlowerConcept är i behov av en digital business-to-business mötesplats för att på ett smidigt              

sätt skicka blommor mellan butiker i olika orter. För närvarande råder det missnöje i              

branschen då användare upplever att konkurrenternas tjänster inte håller kvalité. Vi vill            

genom en digital plattform skapa förtroende, hållbar kvalité och ökad service vid beställning             

av blombud. 
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5. Personas 

 

Våra primära och sekundära personas baserades på de fem intervjuer som utfördes på florister              

aktiva i floristbranschen. Efter att intervjuerna transkriberats och resultatet analyserat          

skapades det två personas baserade på ålder och erfarenhet. Projektgruppen valde att skapa             

två personas då man ansåg att en inte var tillräcklig för att generalisera en florist. Istället                

skapades två stycken som tillhandahölls olika åldersgrupper och yrkeserfarenheter, baserat på           

intervjuerna som genomfördes.  

 

 

 

5.1 Primärpersona 
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5.2 Sekundärpersona  
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6. Scenarios 

 

Med hjälp av den primära och sekundära personan skapades det scenarios: kontext, key-path             

samt validering. Med hjälp av dessa scenarier kan beteenden och attityder hos målgruppen             

representeras i olika kontext.  

 

6.1 Kontextscenario 

Ett kontextscenario skapas i relation till den aktuella personan för att redogöra hur beteenden              

och attityder kan påverka situationen, och även för att redogöra för hur personan använder              

den aktuella tjänsten i ett visst kontext.  

 

6.1.1. Primärpersona - Lovisa Dahl 

Det är måndag och dags för en ny arbetsdag för Lovisa, 26 år. Sedan två år tillbaka har                  

Lovisa tillsammans med sin närmsta kompis drivit ett eget företag, en blomsterbutik i             

centrala Göteborg. Julhandeln har börjat och Lovisa är förberedd för en stressig dag fylld              

med kunder. Medan Lovisas kollega expedierar kunderna tar Lovisa hand om de            

beställningar som gjorts och ska levereras med bud samma dag. Med hjälp av ett digital               

kommunikationssystem mellan florister kan beställningar skickas vidare ifall sortimentet eller          

tiden inte räcker till. Sedan föregående fredag tog Lovisa emot sju beställningar, varav ett var               

från en annan butik som inte kunde ta emot det. I systemet kan Lovisa enkelt se vad kunden                  

valt för tema, färgskala, storlek och/eller prisklass på arrangemanget - i detta fallet en bukett               

med jultema i stor storlek. Då det är högt tryck under julen behöver Lovisa lägga hela                

förmiddagen på att göra beställningar som sedan skickas med samma bud inom Göteborgs             

innerstad. Lovisa gillar inte när kunder klagar på hennes arbete eller är missnöjda med              

arrangemang, därför är denna tjänst ypperlig då kunden inte får en exakt bild på hur buketten                

ska se ut - kunden får istället välja färgtema där floristen inte har krav på specifika blommor.                 

Tack vare detta systemet kan Lovisa planera sin dag och avböja beställningar om tid eller               

resurser inte räcker till. Genom att samarbeta med andra florister skapas det möjligheter som              

gör att Lovisa kan uppnå sina mål utan onödiga stressmoment.  
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6.1.2. Sekundärpersona - Silvia Bladh 

Silva, 40 år, har sedan 13 år tillbaka varit aktiv i floristyrket. För tio år sedan öppnade hon sin                   

egna lilla butik i en liten ort vid Varberg. Silvia brukar sköta butiken på egen hand, men tar                  

emot praktikanter och vikarier under högsäsonger för att kunna komma ifatt beställningar och             

spontankunder. Då Silvia driver sin butik ur egen ficka har hon inte haft råd att lägga pengar                 

eller fokus på digitala system eller tjänster, hon har istället analogt kassasystem. Silvia             

upprätthåller kontakt via telefon och/eller mail via privata enheter såsom dator och/eller            

telefon. Då hennes kundkrets har vidgats tack vare hennes positiva kundbemötande, är Silvias             

nästa målsättning att investera i digitala system för att nå ut till fler kunder, men även för att                  

underlätta arbetet kring betalning, beställning och prissättning. Vid beställning av bud måste            

Silvia själv hantera leveransen eller be familjemedlemmar om hjälp. Detta leder till att hon              

under högsäsonger blir tvungen att jobba övertid för att hinna med. Då Silvias butik är den                

enda renodlade floristbutiken i byn blir Silvia fort överarbetad under högtider. Därför hade             

hon gärna sett en tjänst som binder samman florister och skapar möjlighet till samarbete.              

Silvia vill inte vara tvungen att prioritera mellan sina kunder utan hon vill kunna hantera alla,                

men utan stöd från andra företagare måste hon välja bort några för att hinna med andra. Silvia                 

är positiv till digitalisering av analoga verktyg och ser gärna en förmedlingstjänst som bidrar              

till effektivitet och samarbete florister emellan.  

 

6.2 Key-path scenario 

Ett key-path scenario skapas för att visa hur primärpersonan interagerar med den aktuella             

tjänsten.  

 

Lovisa har tjänsten FlowerConcept i sin floristbutik för att kunna hantera bud effektivt med              

hjälp av andra ombud. Detta ger upphov till bättre kommunikation butiker emellan vilket             

Lovisa tycker är viktigt. Innan Lovisa öppnar sin butik för dagen granskar hon applikationen              

som tillhör FlowerConcept om det har kommit nya beställningar över helgen. Då budet             

Lovisa anställt kommer två gånger om dagen vill hon göra klart beställningarna till första              

upphämtningen. Genom att kolla orderinformationen under “pågående ordrar” kan Lovisa          

snabbt få en överblick på vem kunden är, vad beställningen innefattar samt hur lång tid hon                
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har på sig innan den måste skickas iväg. När en order är färdig bockar hon enkelt av den,                  

därefter hamnar ordern under “orderhistorik”.  

 

I samband som Lovisa ska göra klart en bukett märker hon att det saknas eukalyptusblad,               

något som kunden gärna ville ha. Lovisa tar tillfället i akt och hör av sig till en butik inom                   

samma radie via meddelandefunktionen. Hon får snabbt svar och kan smidigt hämta upp             

blommorna som saknades under lunchen.  

 

Vid öppning kommer det en kund till butiken som vill beställa bukett via FlowerConcept.              

Lovisa välkomnar kunden och tar upp sin Ipad. För att Lovisa och kunden ska komma               

överens om vad hon vill ha visar Lovisa upp olika blommor och installationer för inspiration.               

Kunden väljer då den nyinkomna buketten “Novemberbuketten” då hon gillade färgtemat och            

känslan som den förmedlade. Lovisa trycker snabbt i applikationen där kunden därefter får             

välja vilken storlek hon vill ha baserat på antalet blommor i buketten. Då kunden vill ha en                 

pampig bukett väljer hon storlek L som innehåller 15 blommor. Kunden har bestämt sig för               

buketten och Lovisa går vidare till var och när budet ska skickas. Då kunden vill att buketten                 

ska skickas till ett område innanför Lovisas radie så kommer hon hantera ordern och inte               

skicka vidare den. Lovisa fyller i mottagarens kunduppgifter och sedan beställarens uppgifter.            

Lovisa visar kunden ordersammanfattningen och låter henne granska ifall allt stämmer           

överens med vad hon vill ha. Kunden betalar och ordern läggs automatisk under “pågående              

ordrar”. Då budet inte ska skickas förrän om tre dagar hamnar det längre ned i listan. I slutet                  

av dagen vill Lovisa veta hur mycket hon har sålt bud för, hon klickar in sig på “statistik” där                   

butikens provision visas. Lovisa får då den information som behövs för att veta att tjänsten               

FlowerConcept är ekonomiskt för henne. 

 

6.3 Valideringsscenario 

Valideringsscenarios har ett tydligt syfte med att klargöra för de svårigheter ett koncept kan              

bidra till eller hur en användare kan använda tjänsten på ett felaktigt sätt.  

 

1. Lovisa har precis kommit till butiken för dagen och ska hantera nyanlända ordrar som              

kommit över helgen. Lovisa startar butikens surfplatta där förmedlingstjänsten         
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FlowerConcept finns tillgänglig och loggar in. När Lovisa loggat in kommer det inte             

upp någon notis gällande nya ordrar vilket gör att hon istället går in på “Pågående               

ordrar” för att hantera de bud som ska lämnas ut innan lunch. När Lovisa är klar med                 

buketterna får hon ett meddelande från Britts blommor som undrar om Lovisa kunde             

ta emot ordern 123456. Lovisa känner inte igen detta och trycker in på             

blomsterikonen. Det visar sig att Lovisa inte ställt in notisernas inställningar och hon             

har därför missat orderförfrågningar, däribland order 123456.  

2. Det kommer in en ny kund till Lovisas blomsterbutik som vill köpa ett blomsterbud              

till en väninna i Jönköping. Lovisa ställer frågor kring vad för slags bud kunden vill               

skicka (om det är en högtid eller tillställning). Kunden berättar att det är en “Krya på                

dig” bukett som hon vill ha. Lovisa tar fram beställningssidan på surfplattan för att              

visa kunden vilka alternativ det finns till just den tillställningen. Kunden väljer vilken             

färgskala buketten ska ha och Lovisa trycker vidare till “Leveransinformation”. Det           

uppstår problem och kunden kan inte mottagarens uppgifter. Då kunden var stressad            

väljer hon att avbryta ordern och går från butiken.  

3. En ny kund kommer till Lovisa och vill beställa ett bud till Stockholm. Kunden har               

redan en specifik blomsterbutik i åtanke som han vill att buketten ska göras hos.              

Lovisa fyller i alla uppgifter tillsammans med kunden, men när hon ska välja butik              

finns inte kundens önskemål av butik att välja. Kunden blir besviken och väljer att              

avbryta ordern.  

4. Lovisa får in en order som hon i efterhand inte kan hantera då hennes leverans av                

blommor är försenad. För att budet ska komma fram i tid försöker Lovisa genom              

meddelandefunktionen hitta en butik som är ansluten till FlowerConcept i närheten..           

Lovisa har ingen framgång med att hitta någon och måste ringa kunden och berätta att               

budet blir försenat.  

5. Lovisa har skickat iväg de första buden för dagen och signerat godkännande till budet.              

På eftermiddagen ringer en tidigare kund till Lovisa och undrar om hennes bud             

kommit fram till mottagaren. Beställaren får alltid ett SMS när budet nått mottagaren,             

men denna gång kom inget SMS. Lovisa hör av sig till budtjänsten där det skett ett                

misstag då fel bukett kommit till fel adress.  
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 7. Användartester   

 

I samband med att designprocessen itererades utfördes det användartester på olika typer av             

skisser; låg- respektive högupplösta. De skisser som var low-fi var enkla pappersskisser            

baserade på projektgruppens tankar och idéer, dock itererade efter obligatoriska          

kritiksessioner (Bilaga 2). Dessa skisser lades in i Invision för att kunna koppla bilder till               

varandra, vilket gjorde att användaren till viss mån kunde interagera med prototypen. Då             

användbarheten i prototypen var begränsad utfördes första testet med hjälp av Wizard of Oz -               

metoden (Steinfeld, Jenkins, Scassellati, 2009). Det första användningstestet utfördes på två           

personer och genomfördes med think-aloud metoden, vilket ger upphov till att testpersonen            

berättar sina tankar högt för projektgruppen (kolko, 2010). Denna metod bidrar till att             

projektgruppen kan få mer värdefull återkoppling som annars inte hade framkommit (Se            

bilagor 3-5).  

 

Användningstesterna på hi-fi prototyperna utfördes i två etapper; etapp 1 utfördes på hi-fi,             

digitala skisser och etapp 2 utfördes på en programmerad prototyp. Här användes också             

think-aloud metoden då vi ansåg att den gav oss mest information om var i tjänsten ändringar                

borde göras. 

 

7.1 Think-aloud  

Vi tog hjälp av Thoughts on interaction design (Kolko, 2010) som nämner Think-aloud             

metoden. Då vi inte hade möjlighet att ta hjälp av de tilltänkta slutanvändarna då de flesta                

utav de vi intervjuade befann sig i andra städer så tog vi hjälp utav våra kurskamrater som                 

använde sig utav think-aloud metoden när de använde sig utav vår prototyp. Kolko (2010)              

menar att det är viktigt att göra tester med tilltänkta användare för att få en bild över hur de                   

olika funktionerna upplevs. Det gruppen ville få reda på med hjälp av think-aloud metoden              

var vart i tjänsten det uppstod problem för användaren och vilka funktioner som inte              

användes och ansågs vara onödiga. Men även hur den var utformad rent visuellt. Kolko              

(2010) skriver att vikt borde ligga vid både funktioners utseende och hur lätt det är att förstå                 

dem. Att använda think-aloud tester är ett bra sätt att förstå problem som användare har med                
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tjänster  

7.2 Analyserat resultat (Utifrån analyserat resultat, valde vi att iterera följande           

punkter, bilaga 3-5) 

● Placeringen av meny-headern skapade förvirring 

● Placering av avbrytsfunktion skapade ett missförstånd 

● Otydligt kring val av ikon, samt färg och text i kundvagn 

● Implementering av hamburgarmeny  

● Förenkla navigeringen i applikationen  

● Implementering av en tillbakaknapp  

Den första iterationen gav oss perspektiv över vad gruppen behövde ändra för att utforma              

tjänsten ur ett UX perspektiv. De användartester gruppen utförde gav oss ett ännu bredare              

perspektiv då vår artefakt upplevdes som rörig och otydlig. Gruppen fick göra iterationer             

baserade på vad användarna ansåg vara bäst för artefakten. Under kritiksessionerna fick            

gruppen feedback på förbättringsområden gällande vår artefakt, under dessa sessioner          

diskuterade gruppens medlemmar även förslag på iterationer för att uppnå en tydligare            

prototyp. Med många frågor satte vi oss vid ritbordet för en vidare iteration och diskussion               

baserat på de svar och frågor som användartester och kritiksessioner gett oss. I vår iteration               

hade vi även med oss beställarens önskemål om en enklare tjänst för personer med lägre               

teknikerfarenhet. I vår andra iteration lade vi stor vikt i val av färger, ikoner samt text för att                  

förtydliga prototypen. Detta visade positiva reaktioner i våra andra användartest och           

kritiksessioner. Gruppen valde att fortsätta iterera och putsa vår prototyp tills vi hade ett              

färdigt utkast som vi kunde visa upp. 

Det resultat som framkom från användningstesterna var att ikonerna som var placerade i             

meny-headern från början var förvirrade och onödiga. Det uppstod dessutom viss förvirring            

och missförstånd för några av testpersonerna gällande avbrytsfunktionen (Bilaga 3-5).          

Knappfunktionen var otydlig enligt vissa, både gällande färgval och val av text. Från allra              

första början fanns där en ikon likt en bukett som skulle symbolisera en varukorg, detta               

upplevdes förvirrande då buketten inte stämde överens med dess syfte. En kundvagn hade             

varit mer lämpad för syftet då den lägger fokus på ett betingat beteende och signaler               
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(Bergström, 2016). Majoriteten tyckte en hamburgarmeny var att föredra i relation till den             

meny-header som tidigare varit en del av konceptet. Några av testpersonerna upplevde            

förvirring gällande sidan med leveransinformation (Bilaga 3-5). De menade på att           

informationen var rörig och att det var svårt att navigera sig rätt. En tillbaka-knapp var att                

föredra enligt majoriteten av testpersonerna, de menade på att en kund lätt ångrar sig eller               

inmatar felaktig information vilket gör att det måste vara möjligt att gå tillbaka (Bilaga 3-5).  

8. Designlösning 

 

När gruppen fick affärskonceptet förklarat framgick det att beställaren vill ha flera olika delar              

i sitt företag. Den ena delen var en e-handel där kunden själv har möjlighet att gå in och lägga                   

en beställning. Den andra delen är en business-to-business tjänst, där butiker ska kunna             

kommunicera mellan varandra. Beställaren ville även på ett smart sätt få in transporten i              

business-to-business delen. Att transport ska kunna trycka in status på leverans, som sedan             

skickas tillbaka till den butik som lagt budet. På så sätt kan butiken veta om budet kommit                 

fram eller inte. Under projektets gång hade gruppen många olika ideer som ville verkställas.              

Det var bra idéer som under projektets gång framkom, men då projektet var utsatt att pågå                

under en period på fem veckor blev gruppen tvungna att sortera ut alla dessa ideer och satsa                 

på en designlösning för att på bästa sätt kunna utveckla en designlösning som är hållbar och                

stöttar de funktioner som beställaren önskat.  

Efter många diskussionstillfällen blev gruppens designlösning att utveckla en tjänst som           

underlättar och digitaliserar floristens arbete i butik. Cooper (2014) nämner att värdet med att              

göra artefakter enklare att använda är stort. Genom lägga budbeställningar digitalt istället för             

att behöva ringa till de olika butiker och förklara vad som beställts från kunder så blir det                 

enklare för kunderna. Att sedan skicka denna beställningen vidare till den butik, eller den stad               

som önskas från kunden. Just denna del, budbeställningar, har varit en central del i gruppens               

arbete.  

Projektgruppen har utvecklat en progressbar som tydligt visar vart i beställningen gruppen            

befinner sig i (Bilaga 6). Den är upplagd i tre olika delar: Beställning - Leveransinformation -                
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Sammanfattning.  

När användaren trycker in på “lägg ny order” hamnar hon under “Beställning” där det finns               

färdiga alternativ för kunden att välja mellan, som exempelvis “höstbukett”. Just när det             

gäller färdiga buketter kommer kunden inte kunna välja blomma utan snarare färg och känsla              

(Bilaga 7). Detta ingår i beställarens affärskoncept, vilket även har varit en stor utmaning för               

gruppen - att få fram känsla och färg utan att förvirra kunden (Cooper et al., 2014). När                 

användaren är under “beställning” kommer det även finnas en “floristens val” där man i text               

förklarar vad kunden önskar, istället för att behöva trycka sig igenom processen (Bilaga 8).              

När man är inne i “Floristens val” hoppar man över nästa steg som innehåller              

bukettspecifikation, som exempelvis storlek och färgskala.  

Det andra steget i processen är “leveransinformation” Där kunden ger all den information             

som behövs för att kunna leverera budet (Bilaga 9). I detta steg finns det även möjlighet att                 

skriva övriga kommentarer som kunden vill lägga till. I detta steg finns även allergier och               

portkod. Något gruppen även valde att satsa på är att ändra de klassiska sättet att               

kommunicera mellan butik till butik. Gruppen valde därför att lägga till en            

meddelandefunktion där man smidigt ska kunna skicka ett meddelande till en önskad butik             

(Bilaga 10). När man skickat ett meddelande skapas en chatt där man kan kommunicera med               

en vald florist. I chatten har även floristen möjlighet att skicka bilder till varandra.  

Då olika butiker har olika mycket beställningar valde vi dessutom att lägga till “pågående              

ordrar” för att floristen smidigt ska kunna hålla koll på de olika beställningar som man tagit                

emot (Bilaga 11). När man sedan är färdig med en order är tanken att man ska bocka av                  

denna beställning som sedan hamnar under “orderhistorik” där alla färdiga beställningar           

finns sparade (Bilaga 12). Detta för att floristen i efterhand ska kunna gå tillbaka om det                

skulle uppstå någon slags problem och behöver mer information om en specifik beställning. 

Ett viktigt koncept i vår designlösning är notiser. Tanken är att floristen ska få en förfrågan                

om de olika ordrar som skickas till butiken. Där får floristen möjlighet att antingen tacka ja,                

eller avböja beställningen beroende på om man har material hemma eller inte (Bilaga 13).              

Tanken är också att man ska få en notis om man mottagit ett meddelande, för att inte råka                  

missa ett meddelande. Vår beställare efterfrågade även en statistikdel där floristen ska kunna             
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se sin provision, detta menar beställaren vara en slags motivation för floristen (Bilaga 14).  

8.1 Skisser  
 
För att kunna programmera en hi-fi prototyp krävdes det av projektgruppen att utföra de olika               

moment med skisser och brainstorming.  

Då projektets beställare hade en omfattande brief med många relevanta faktorer krävdes det             

av projektgruppen att ta beslut och göra omfattande urval. Processen kring skisserna börjades             

tidigt med lågupplösta skisser som projektgruppen gjorde i samspel med aktiva diskussioner            

och argumenterade för utseende, funktioner och utmaningar.  

 

 

8.1.1. Low-Fi skisser 

 

Low-fi skisserna baserades på projektgruppens första tankar och idéer kring hur konceptet            

skulle se ut och vad de skulle omfatta. Då alla medlemmar i projektgruppen saknade              

erfarenhet i hur floristbranschen arbetar, valde vi att göra en omvärldsanalys och intervjuer             

med florister innan vi påbörjade skisserna. Detta tillsammans med de grafiska riktlinjerna            

som vi fick tillhandahålla gav oss en idé om potentiella lösningar som vi senare valde att                

presentera vid den första kritiksessionen. Då tillfället för kritiksessionen hölls vid ett tidigt             

stadie, hade gruppen ännu inte hunnit sammanställa den samlade empirin vilket vi hann göra              

efter den första kritiksessionen. Dessa skisser var betydelsefulla då feedbacken gav oss            

underlag för en vidare iteration våra genomtänkta idéer. 

 

Det skapades en low-fi prototyp med hjälp av skisserna som var grunden för den första delen                

av användningstesterna. Syftet med de första användningstesterna på den low-fi prototypen           

var att få återkoppling på de funktioner som var med från första början. Detta gav upphov till                 

att gruppen lättare fick förståelse och annat perspektiv på huruvida funktioner var            

funktionella eller ej. De low-fi skisserna gav utrymme till nya idéer som utvecklades från              

både användningstester och obligatoriska kritiksessioner. Projektgruppen fick en ny         

synvinkel och ett nytt perspektiv gentemot de designval som gjorts i skisserna. Tack vare den               

goda återkoppling som framkom kunde gruppen iterera och skapa skisser som överensstämde            
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med den relevanta informationen.   

Hi-fi skisserna utvecklades på datorn i relation till low-fi skisserna som vidareutvecklades            

från den återkoppling projektgruppen fick från kritiksessioner. Då projektgruppen diskuterade          

och argumenterade kring designval och funktioner blev hi-fi skisserna formellt en mall för             

hur prototyperna kom att se ut. Då tiden var knapp lades inte onödig tid på att diskutera                 

designval som redan tagits, istället blev det något gruppen fick ha i åtanke - att allt inte kan                  

göras.  

8.1.2. Hi-Fi skisser 

Hi-fi skisserna innefattade mer detaljer än low-fi, delvis för att projektgruppen skulle få en              

klarare bild på hur färger såg ut men även för att kunna visa beställaren hur gruppen                

resonerade kring olika designval. Projektgruppen erhöll en grafisk manual från beställaren           

som redogjorde för olika färger och logotyper som skulle användas. Den grafiska manualen             

kom i två versioner, den senare var mer utvecklad med nya färger och kombinationer ( Bilaga                

15 och 16). Då den grafiska manualen inte var obligatorisk för projektgruppen att använda              

blev den snarare inspiration kring färg och känsla som beställaren vill förmedla med sin              

tjänst. Som med low-fi skisserna skapades det en simpel prototyp med hi-fi skisserna.             

Användningstester utfördes på hi-fi skisserna som gav god återkoppling kring val av färger             

och placering av basala funktioner - något low-fi skisserna inte fokuserade på.            

Projektgruppen har diskuterat kring olika designval och kommit fram till gemensamma beslut            

kring färgkombinationer, funktioner och placering av element. Programmeringen baserades         

på de slutgiltiga skisserna. Hi-fi skisserna vidareutvecklades efter återkoppling från          

kritiksessioner.  

8.2 Wireframes 

För att underlätta programmeringen skapades det wireframes för att kunna visa hur element             

och funktioner ska placeras. De högupplösta skisserna är baserade på wireframsen till viss             

del, vissa element är förändrade eller borttagna efter diskussioner.  
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Bilden ovan visar wireframes för de första högupplösta skisserna.  

8.3 Urval kring idéer  

I takt som kritiksessioner och användningstester gav återkoppling kring funktioner och färger            

gjorde projektgruppen ett antal iterationer. Iterationerna baserades på diskussioner i gruppen           

där designval och idéer blev argumenterade med för-respektive nackdelar. Då gruppen var            

splittrad kring vad beställaren egentligen ville ha blev urvalet en utmaning. Beställaren hade             

redan en mental bild över hur designen skulle vara vilket gav projektgruppen svårigheter att              

bringa fram nya idéer.  

Beställaren ville att tjänsten tydligt skulle förmedla en viss känsla, något som var till en               

fördel då andra förmedlingstjänster inte gjorde det. Projektgruppen upplevde svårigheter          

kring detta då beställaren hade svårt att sätta ord på hur känslan skulle visas. Under arbetet                

hade projektgruppen många idéer som gruppen var tvungna att välja mellan.. Vid första             

etappen av skisser (Bilaga 2) framkom det att gruppens medlemmar hade olika syn på vilka               

funktioner som prioriterades. Detta gjorde att ett urval uppstod redan då, med hjälp av              

överenskommelser och argumentationer kom projektgruppen fram till vilka designval som          

var prioriterade för konceptet. En av dessa designval var en progressbar, då tjänsten består av               

en beställningsfunktion krävs det att användaren utan problem kan navigera sig fritt [1]             

(Bilaga 6). Då beställaren var tydlig med att utseendet på designen skulle vara enkelt och               

minimalistiskt, men utan mycket vitt, uppstod det en aktiv diskussion i gruppen kring vilka              

färger som skulle användas. Gruppen kom fram till att använda mycket white-spaces trots             

beställarens önskan då gruppen ville ha en luftig och ren känsla, speciellt med mängden              

viktig information som tjänsten innehåller. Grundfärgen för designen blev vitt och ljusgrått            

med skogsgrön som accentfärg. På vissa delar av designen infogades det rosblad för att              

förmedla känslan beställaren ville ha (Bilaga 17). Rosbladen var den del som var mest              

diskuterad i gruppen. Majoriteten ville inte ha den men med återkoppling från kritiksessioner             

kom gruppen fram till att ha med den i designen trots allt.  

8.4 Grafisk profil 

Beställaren hade sedan tidigare anlitat en grafisk byrå och hade därav redan en grafisk profil               
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vid presentation av briefen. Beställaren var tydlig med vad hon önskade och därför kände              

projektgruppen att de bör designa utifrån de designval hon redan hade gjort. När gruppen              

gick igenom den grafiska profilen fann de några visuella “krockar” då den primära färgen för               

bakgrunden var mörk. Andra färger som rosa, röd, gul och grön förekom i den grafiska               

profilen, vilket gav ett kaotiskt intryck av färgskalan i kombination. Redan vid första             

högupplösta skissen kände projektgruppen att färgkombinationerna inte passade ihop.  

Projektgruppen valde att jobba utanför den angivna grafiska profilen, genom att använda ett             

annat typsnitt samt andra nyanser och färger. Bergström (2016) menar att det gäller att              

föreställa sig hur mottagaren upplever känslan kring färg och form. Vilket fick gruppen att              

tänka kring beställarens vision, där en kombination av floristens gröna vardag blir per             

automatik en grönare artefakt. Detta fick gruppen att tänka vidare, då whitespace saknades,             

lades det till i hela artefakten för att skapa en luftigare känsla. Gruppen gick från beställarens                

typsnitt i serif till ett i sans-serif för att skapa bättre läsbarhet.  

Det var viktigt att basera designval i floristens vardag då beställarens mål i briefen är att sälja                 

genom färg och känsla. Därför lades det stor vikt i hur färgerna presenteras i artefakten samt                

hur typsnitt talar till användaren. Det valdes mjuka och varma färger i kombination med              

whitespace, det valdes även typsnittet Lato, vilket är av typen sans-serif för att matcha med               

den mjuka känslan i kombination med den luftiga känslan. 

8.5 Produktion ( DENNA ÄR FÖR LÅNG. FÖR PRATIG. 
FÖRKORTA. Hade kunna va halva längden. Ni fokuserar mycket på 
problem och mindre på motivation baserat på litteratur/studier.)  

 
Genom observationer och intervjuer drog projektgruppen slutsatsen att majoriteten av de           

intervjuade floristerna använde sig av en mobil eller en surfplatta på arbetsplatsen. Detta gav              

oss stöd till att skapa en mobil applikation för just en surfplatta. Den mobila applikationen har                

huvudsyftet att kunna ge ut notiser till användaren då konceptet är baserat på just spontana               

händelser såsom meddelanden eller inkommande ordrar.  

Projektgruppen använde sig av HTML, CSS och JavaScript för att programmera           

applikationen. Valet av programmeringsspråk framkom av ett urval där projektgruppen valde           
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att bortprioritera nya språk då tiden för arbetet var begränsad. Koch (2012) menar att webben               

är den enda plattformen där alla användare går tillbaka till. Då FlowerConcept’s portal är              

något floristen kommer besöka ofta under en arbetsdag ansåg projektgruppen därför att en             

webbplats var den bästa lösningen. Då gruppen valde att fokusera på en del av hela konceptet                

under programmeringen så uteslöts andra funktioner. Den funktion som programmerades var           

lägg en order-funktionen för den ansågs vara mest väsentlig och var den del i applikationen               

som kommer att användas mest av floristerna. En responsiv prototyp skapades för att gruppen              

ville få en överblick på hur det skulle se ut både på surfplattor och mobiler med olika                 

storlekar på skärmen.  
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