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Sammanfattning 

Den här uppsatsen beskriver ett försök att skapa en webbdesign för gemensam hemleverans av 

matkassar åt webbtjänsten Mealplanner. Varför det här är av intresse är för att spara både tid och 

pengar för företagen som erbjuder tjänsten samt för att låta kunden skära ner på leveranskostnaden. 

Problemet ligger i att låta kunder i ett närområde av varandra kunna samarbeta för att uppnå målet 

med gemensamma beställningar och reducerade leveranskostnader. För att lyckas skapa en design 

som uppfyller en bra funktionalitet användes beprövad måldrivet designarbete framtaget av Kim 

Goodwin. Resultatet är en framtagen design som låter användare samarbeta på webbplatsen genom 

kontaktmöjligheter och visualisering av varandras beställningsspecifikationer. En 

fokusgruppdiskussion visar att viljan till samarbete med en tjänst som designen erbjuder inte är av 

större intresse. Rapporten tar fram att en tjänst med gemensam hemleverans är en god idé, men 

användarna ska inte behöva involveras mer än nödvändigt då ansträngningen som krävs är tillräckligt 

för att kunden ska tappa suget.  
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Inledning  
Det har länge skymtats mat- och recepttidningar i affärerna, broschyrer delas ut gratis i 

livsmedelsbutikerna och nu kan man nästan inte surfa tio minuter på internet utan att stöta på en 

reklambanner med fokus på mat. Jag tror ingen har missat den befängda matstress som speglar sig i 

samhället idag. Att det skulle vara en stress för många är något som inte alla vet om, men det har 

visat sig i undersökningar att det är många stressande variabler som vi människor oroar oss över när 

det gäller mat. Vi måste variera mat och samtidigt äta nyttigt, vi måste hitta nya rätter som hela 

familjen tycker om och som vi klarar av att laga(Bendelin, 2010). Samtidigt som vi vill allt detta och 

mycket mer så jobbar de flesta hela dagarna och det eftersträvas därför rutiner, tidspressen är 

påtaglig. Med detta sagt är min tanke att designa ett leveranssystem där grannar och personer 

bosatta i ett närområde får möjlighet att beställa hem mat till dörren. Tanken är att leverans ska 

kunna ske samtidigt till alla inom närområdet för att reducera leveranskostnader, vilket är högst 

aktuellt då dagens liknande tjänster utan sambeställning inte är lika eftertraktade av de flesta på 

grund av de extrakostnader för bland annat leverans företagen lägger på.   

Arbetet är en del av ett större projekt som är tänkt att erbjuda och hjälpa till med varierad kost, 

effektiv måltidsplanering och enklare inköp genom en webbsida och applikation till Iphone. Tanken 

är att en användare ska kunna söka bland recept, planera in måltider i en kalender och automatisk 

generera en inköpslista som kan beställas eller skrivas ut. Tjänsten ska uppfylla personliga mål och 

spara både tid och pengar för användaren. Den här uppsatsen har baserats på teorierna kring social 

computing som handlar om webbplatsers förmåga att låta användare kommunicera och samarbeta, 

men också inspirerats av Icek Ajzen teori om planerat beteende(Ajzen, 1991). 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att ta fram ett designkoncept för leverans av matkasse(ar) till 

bostadsområden. Designen ska stödja hem som ligger nära varandra genom att tillåta användarna att 

beställa vid samma tidpunkt som andra grannar och på så vis minska leveranskostnader för såväl 

kund som företag. Det ska också utredas om en tjänst lik den som designas är ett attraktivt sätt för 

privatpersoner att beställa hem mat.  

Frågeställningar 
 Hur kan gemensam hemleverans för grannar designas? 

 Hur kan man designa för att höja viljan att sambeställa? 

 Hur kan hemleverans för grannar designas för att öka användandet av hemleverans? 

 Är gemensam hemleverans ett attraktivt sätt att beställa hem mat? 
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Avgränsningar 
Det här arbetet syftar till att skapa design för gemensam hemleverans av matkasse(ar) på 

Mealplanners webbsida. Delar av hur designen ser ut vid enskilda leveranser påverkas också men har 

inte legat i fokus. Övriga sidor på webbplatsen kan komma att justeras för att passa in/ge plats åt den 

gemensamma leveransfunktionen och dess olika delar. Inom detta område ligger också en kontaktdel 

som ska användas av användaren främst för att diskutera med potentiella sambeställare. 

Designproblemet 
Det svåra i den här designen är att hitta en lagom nivå av detaljer. Samtidigt som det är viktigt för 

användaren att få all nödvändig information så får designen inte brista i dess användarvänlighet. Ett 

stort problem ligger i att designa för gemensam leverans vid ett datum som ligger senare än när 

användarens planering startar. Till exempel om den vill sambeställa med en granne som lagt sin 

beställning på onsdagen medans användarens planering startar på måndagen, hur ska designen 

hantera detta? Ett annat problem ligger i att välja leveranssätt i slutet av en beställning, vilket är 

normalt vid köp på internet. Skulle man välja leveranssätt på slutet och välja en sambeställning kan 

användaren bli tvungen att byta butik, och alla specificerade varor kan behöva ändras på grund av ett 

annorlunda urval i den nya butiken. Det kan också vara så att vissa varor inte finns(och inte heller går 

att byta ut mot liknande), hur visar designen användaren detta på ett smidigt sätt? Ett annat problem 

är att välja vad Mealplanners förslag till sambeställnig ska grunda sig på och vilka variabler som väger 

tyngst. Ska Mealplanner föreslå en viss sambeställning före ett annat alternativ som är 200kr 

billigare, även fast det är ett opassande beställningsdatum(med hänsyn till planeringen)? I detta 

problem ligger också hur förslagen ska kunna hantera förinställda produktval hos butiker, vilket är en 

önskan av beställaren av projektet. Det kan vara så att användaren inte ställt in några förinställda val, 

och det kan vara så att användaren har gjort det på endast ett fåtal av de butiker som denne kan 

beställa ifrån. Hur hanteras dessa i relation till de butiker som användaren inte har några förinställda 

produktval hos.  

Det blir också en utmaning att designa för vilken information som behöver vara transparent för 

användaren. Antagligen så är priset det viktigaste för kunden, men samtidigt vill man uppmana till 

sambeställning. Ska man endast få se priset som är den lockande variabeln till köpet, eller ska även 

antalet och vem som sambeställer synas? Detta som ett sätt att uppmana till att kontakta varandra 

för sambeställning och sänka kostnaden i framtiden? 

Hur ska man kontakta varandra? Ska alla kunna kontakta varandra eller bara grannar som kan 

sambeställa? På vilket sätt ska detta gå till utan att tappa fokus från Mealplanners mål? 

Mealplanner är idag strukturerat på ett sätt, designen som skapas måste kunna passa in på den idag 

prototyp som finns, även om vissa delar av den går att rucka på.  

Teoretisk bakgrund 
Det har på senare tid diskuterats och skrivits mer om fördelarna med att samarbeta via webbläsare 

istället för att träffas face-to-face. Det talas mycket om termen ”social computing”, vilket kan 

beskrivas som ett set av öppna, webbaserade och användarvänliga sociala tjänster som tillåter 

användarna att nätverka, dela data och samarbeta på olika sätt. Sociala nätverkstjänster som 

bloggar, onlineauktioner & shopping, datadelningstjänster och multiplayer-spel på internet är sådana 
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tjänster som faller in under kategorin social computing(European Commission, 2009). Ji, Hwangbo, 

Yi, Rau, Fang och Ling (som citeras i Ji, 2010) säger att sidor med funktioner likt ovan nämnda har 

ändrat vardagslivet i många aspekter. En av de största och mest välkända sociala nätverkssidorna, 

Facebook, är en webbaserad tjänst som formar relationer mellan personer. Detta åstadkommer 

sidan genom att tillhandhålla med profilbaser som innehåller information om användaren, samt att 

bidra med funktioner som gör social interaktion mellan användarna lättillgängligt. Sidan erbjuder 

också en plattform där användarna kan dela information och olika innehåll med varandra. En viktig 

del med sidor som dessa är att användarna tillsammans hjälps åt och bidrar med information. Ett 

exempel med facebook är att man kan hjälpas åt att tagga bilder som en annan användare har laddat 

upp. Wash och Rader(2008) tar upp användandet av en sida med namnet del.icio.us och försöker 

genom intervjuer förklara vad det är som motiverar användarna att agera och bidra med information 

till sidan. På webbidan förklaras det att sidans syfte är att bidra med en plats där du kan spara, 

sortera och dela webbsidor som du tycker är intressanta. Man kan också följa vänner med liknande 

intressen för att se vilka hemsidor den personen sparar. Wash och Rader skriver i artikeln Public 

bookmarks and private benefits(2008) om hur del.icio.us är uppbyggt på ett smart sätt. Den är 

nämligen uppbyggd så att samtidigt som användarna sparar och taggar sina sidor som de själva vill ha 

dem, hjälper de också till att dela länkarna på ett effektivt och organiserat sätt till resterande 

användare. Det krävs alltså ingen extra ansträngning för användaren att hjälpa andra användare på 

webbplatsen. När man sparar en länk så taggar man den enkelt och sedan sparas den automatiskt i 

del.icio.us databas som använder länken i olika syften, till exempel att skapa topplistor. Samtidigt 

används länken för att matcha användaren som sparade länken med andra användare och länkar på 

del.icio.us som kan tänkas vara av intresse(Wash, Rader, 2008). Det behöver faktiskt inte finnas 

någon motivation hos användaren att hjälpa andra för att med sina sparade länkar och intressen vara 

till hjälp för andra. 

 

Facebook och sidor likt denna, är under en dramatisk evolution på internet med stabilt ökande 

storlek och investeringar. Därför menar Parameswaran och Whinston att social computing har en 

väldig potential att påverka affärsvärlden samt ha ett signifikant inflytande på samhället. De föreslår 

därför att social computing borde vara av hög prioritet vid forskning för att illustrera de 

fundamentala ändringarna i kommunikation, beräkning, samarbetning och handel som kan komma 

från denna nya trend(Parameswaran, Whinston, 2007). Det finns tyvärr inte mycket forskning inom 

området fram till idag, men som ovan nämnt spås det en utveckling som företag kan dra nytta av. 

Resultaten av det lilla som faktiskt har studerats pekar dock inte alltid på endast positiva effekter. I 

en studie av Baltes, Dickson, Sherman, Bauer, LaGanke (2002) pekar resultaten på att man bör vara 

försiktig att använda sig av datormedel för gruppbeslutsfattning. De visar på att datorförmedlad 

kommunikation leder till sänkt gruppeffektivitet, ökad tidsåtgång för uppdragsutförande samt att 

medlemmarna känner sig mindre nöjda jämfört med grupper där man träffas (Baltes et al., 2002).  

Planerat beteende 
En mycket välskriven och förklarande teori inom ämnet beteende står Icek Ajzen för, teorin kallas 

’The Theory of Planned Behavior’. Ajzen vill i den här artikeln beskriva och förutspå mänskligt 

beteende i specifika kontexter. En mycket central del i teorin om mänskligt beteende är människans 

intention till ett visst beteende, Ajzen menar att en människas intention fångar upp flera 

motiverande faktorer som påverkar det. Intention är indikatorer på hur villig individen är och hur 

mycket energi den vill lägga ner för att utföra beteendet. Den generella regeln är att ju starkare 



7 
 

intention desto högre chans att beteendet faktiskt blir utfört. Intentionen till ett beteende kan dock 

bara få uttryck endast ifall beteendet ifråga är under sådan kontroll att personen när den vill kan 

bestämma att utföra beteendet eller inte (Ajzen, 1991).  

Teorin om planerat beteende tar upp tre av varandra oberoende olika faktorer av intention. Den 

första är attityden gentemot ett beteende och är de förutfattade värderingarna, vad man tycker och 

tänker om det specifika beteendet. Den andra faktorn heter subjektiv norm, vilket refererar till den 

upplevda sociala pressen att utföra eller inte utföra beteendet. Den tredje faktorn inom intention är 

graden av den upplevda kontrollen över beteendet, alltså den upplevda svårighetsgraden att 

genomföra ett specifikt beteende. Detta antas även baseras på tidigare erfarenheter såväl som 

hypotetiska problem och hinder. Som en generell regel brukar man säga att ju positivare attityd och 

subjektiv norm till ett beteende, samt att desto större upplevd kontroll individen har över beteendet, 

ju starkare blir personens intention att utför beteendet (Ajzen, 1991). Detta betyder alltså att en 

person som från början redan har en positiv attityd till ett specifikt beteende, tillsammans med 

vänner som också tycker beteendet är bra, och samtidigt upplever en hög kontroll att utföra 

beteendet ifall denne vill, har en mycket stark intention till beteendet och kommer troligen utföra 

det om tillfälle ges.   

Den relativa vikten av attityd, social press och kontroll vid förutsägelse av intention antas variera 

mellan beteenden, situationer och personer. Det kan också vid tillfällen vara så att två, eller endast 

en, av dessa tre faktorer har en signifikant påverkan på intentioner. Vilket betyder att alla faktorer 

inte alltid har någon inverkan för att öka en individs intention(Ajzen, 1991). Ett bevis på att 

situationer inverkar på beteende är studien av Monson, Hesley och Chernick (1982). De lät studenter 

spela in samtal med två förbundsmedlemmar, där de manipulerade situationen genom att låta 

förbundsmedlemmarna bete sig antingen neutralt, eller låta dessa starkt uppmuntra eller starkt 

”bekämpa” studentens medverkan i samtalet. Som antaget så visade det sig att det var signifikant 

mindre beteendemässiga skillnader i samtalet när förbundsmedlemmarna starkt uppmuntrade eller 

bekämpade studentens talande, till skillnad från när dessa uppträdde neutralt. Studenterna talade 

mer när de uppmuntrades till det och mindre när de stötte på motstånd (Ajzen, 2005).  

 

För att göra det hela mer överskådligt tänker jag gå igenom ett exempel: 

Pers attityd till att handla mat är positiv, han tycker det är både avslappnande och roligt. Förutom 

detta tycker han det är skönt att ha mat hemma, så att han slipper oroa sig för om han har 

ingredienser när han blir sugen på att laga något. Per har alltså positiva tankar och en positiv attityd 

till att handla mat. Pers sambo Helena är väldigt lik Per i det avseende att hon också tycker att det är 

skönt att ha mat och ingredienser hemma. Hon uppskattar att Per tycker om att fylla på skafferiet, 

vilket ökar den subjektiva normen för Pers intention. Per brukar försöka handla efter jobbet, dock 

finns det väldigt lite parkeringsplatser där han vill handla, detta är ett problem som han måste ta sig 

runt. Affären ligger väldigt nära Pers och Helenas lägenhet, om Per bara tar sig i kragen och pumpar 

luft i bakdäcket på cykeln så kan han cykla dit vilket han brukade göra förr väldigt smidigt. Kunde han 

cykla dit förr kan han göra det nu, tänker Per. Han upplever att han har kontroll över sin inhandling 

eftersom han vet hur han ska komma runt problemet med parkeringsplatser, detta genom 

erfarenhet. Per har alltså en positiv attityd, en stark subjektiv norm och kontroll över beteendet, 

vilket ger honom en stark intention och Per kommer troligen att utföra beteendet när tillfälle ges.  
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Goal-Directed Design 
Kim Godwin förklarar i sin bok Designing for the digital age(2009) mycket väl och grundligt hur man 

bör gå tillväga vid målinriktad design för att uppnå bra resultat. ”Visualizing concrete solutions is the 

essence of design.”(Goodwin, 2009, sid 3), skriver han redan i första kapitlet i ett försök att definiera 

vad design är. Goodwin menar att det som skiljer designers och icke-designers åt är viljan och 

förmågan att föreställa sig den önskade slutprodukten eller det önskade resultatet, och sedan 

uttrycka det med något påtagligt. En designer måste kunna representera den färdiga produkten, inte 

bygga den. Goodwin menar att bygga produkten är en annan uppgift och att en designer kan liknas 

vid en arkitekt. De båda förser andra med precisa instruktioner så dessa sedan kan frambringa den 

färdiga produkten(Goodwin, 2009).  

Design är något som ligger någonstans mittemellan vetenskap och konst, ett hantverk. Vetenskap 

handlar om att förstå hur universum fungerar och varför det fungerar så. Design fokuserar på 

förståelse endast i den utsträckning att det är nödvändigt för att lösa det specifika problemet. Konst 

är att skapa en slutprodukt som ska uttrycka artistens vision. Design är inte att uttrycka designerns 

synvinkel, men det handlar i högsta grad om att skapa. För att design ska vara just design och inte 

konst måste den tillfredställa mänskliga behov och mål. Alla designade artefakter har ett syfte. Bra 

designer hjälper människor att klara av uppgifter på ett effektivt, enkelt och tillfredställande 

sätt(Goodwin, 2009).  

Den måldrivna metoden är en samling verktyg framtagna och testade i den riktigt världen. Metoden 

är inte framtagen för att vara en samling regler eller restriktioner, utan snarare ett ramverk där 

skickliga designers kan gör det de gör bäst, utveckla smarta lösningar, och samtidigt vara säkra på att 

metoden hjälper dem rätt(Goodwin, 2009). Goodwin skriver att ingen metod i världen kan ta bort 

behovet av kunskap och skicklighet hos en designer.  

Som tidigare nämnts beskriver Goodwin ingående hur processen med designarbetet går till, stegen 

och teknikerna involverade i planering och dirigerande av designforskning. Hur de används till 

utveckling av personas, scenarios och krav, sen användandet av dessa för utveckling och iteration av 

designförslag. Processen är anpassningsbar och kan skalas ner eller öka beroende på tid och 

tillgänglig budget samt prioriteringar(Goodwin, 2009). Nedan följer kortare beskrivningar till några av 

de viktigaste stegen som använts under arbetsprocessen. 

Persona 

En persona är en påhittad person som bygger på insamlad data om de tänkta användarna/kunderna 

av produkten/tjänsten. Beroende på hur de insamlade data ser ut skapas olika antal personas, en för 

varje ”typ” av användare som kan utrönas ur den insamlade informationen. Ofta representeras en 

persona med namn, bild, mål och en beskrivning av den påhittade personen. En persona hjälper till 

att förklara de mest kritiska data om beteende på ett sätt som designers och intressenter kan förstå, 

komma ihåg och relatera till (Goodwin, 2009). Personas är av stor användning vid designbeslut och är 

ett bra hjälpmedel att ha när man vill bygga konsensus runt en riktning i arbetet.  

Brainstorming 

Brainstorming går ut på att samla en grupp av människor i ett rum och generera så många idéer som 

möjligt. Eftersom en effektiv brainstormingsession uppmuntrar kreativt tänkande så kan det också 

resultera i riktigt bra idéer (Goodwin, 2009). Ofta brukar det utses en ansvarig vid whiteboardtavlan 

som skriver ner all förslag. Det kan i vissa fall bli lite svårt att hänga med och en till person kan hjälpa 
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till med detta, det är viktigt att inga förslag förbises då det kan vara något värdefullt. En 

brainstormingsession bör avslutas när deltagarna börjar upprepa förslag eller får slut på idéer 

(Goodwin, 200). 

Scenario och kravgenerering 

Ett scenario är en tänkbar beskrivning av framtiden baserat på logiska förutfattade antaganden. Det 

är en beskrivande text av en personas interagerandes med den tänka produkten eller tjänsten som 

ska skapas(Goodwin, 2009). Det är ett effektivt sätt att få en första bild av hur produkten/tjänsten är 

tänk att fungera. Varje scenario börjar med specifik situation, därifrån beskrivs personans interaktion 

med produkten/tjänsten genom hela uppgiften till dess slut. Scenariot beskriver personans 

handlingar och av systemet synliga beteenden, dolda handlingar av systemet beskrivs inte. Scenariot 

är tänkt att visa på personans motivation att använda produkten/tjänsten och indikera på vilka 

personamål den uppfyller.  

Från det skapade scenariot tas sedan krav ut som designen måste uppfylla. Detta för att enkelt få en 

överblick över vilka krav scenariot ställer på designen. Ett smidigt sätt att göra detta på är att lista 

mindre stycken/meningar från scenariot och lista de relevanta kraven det stycket/meningen ställer 

på designen bredvid(Goodwin, 2009). 

Design 

De första stegen i designarbete handlar mest om att försöka, misslyckas, lära sig och försöka igen så 

snabbt som möjligt(Goodwin, 2009). Det handlar mycket om att sketcha och få upp ett ramverk över 

designen baserat på de krav som finns. När det senare kommer till mer detaljerad design bör 

lösningar grunda sig på både principer och kontexten till designens tillämpning(Goodwin, 2009).  

Metod 
Detta arbete har fortskridit med hjälp av metoder tagna från Kim Goodwins Designing for the digital 

age(2009) för att ta fram en design. De delar jag framförallt använt mig av är de jag kommer att 

beskriva under kommande rubriker, men hela boken har varit en stor inspirationskälla. Vissa delar 

har arbetats med på alternativa sätt för att anpassas till det aktuella designuppdraget och dess ramar 

i största möjliga mån. Efter att designarbetet kommit till sitt slut har skisserna och konceptet som 

tagits fram använts som underlag i en fokusgrupp. Diskussionen var till syfte att utreda om ett 

koncept med en design likt den som skapats skulle vara attraktiv på marknaden och användas vid en 

eventuell implementering i Mealplanners webbtjänst.  

Persona 
I det här arbetet har data om användarna tilldelats författaren på förhand. Data överlämnades i form 

av personas från ett examensarbete med syfte att just samla in information om de tänkta 

användarna till Mealplanners webbtjänst. De personas som använts är hämtade ur Bendelin(2010) 

Barnfamiljers upplevelse av mat och matlagning. De personas som använts presenteras på 

kommande sidor och har agerat underlag till designarbetet. Den första personan är den primära, 

resterande sekundära. 
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Persona 5 - Pernilla Björk 
Pernilla är 46 år gammal och bor tillsammans i ett radhus i 
Tannerfors, med sin man Patrik och deras två döttrar, 11 och 14 
år. Hon jobbar deltid som systemadministratör på Volvo.  
I familjen har hon hela ansvaret för matlagningen. Om hon fick 
önska så skulle familjen dela mer på ansvaret, men eftersom 
hennes man jobbar mycket och dessutom inte är så kunnig om 
mat så blir det helt enkelt enklast att hon ansvarar. Förut var hon 
även ensam ansvarig för planeringen av maten. Hon kände att 
det då ofta blev samma rätter gång på gång och det var svårt att 
finna inspiration. De bestämde sig för att familjen tillsammans 
skulle börja göra matsedlar. Varje söndag sitter hela familjen ner 
och skapar en meny för vad de ska äta den kommande veckan. Det brukar sluta med att de har en hel 
hög med rätter att välja mellan och de recept som inte väljs ut brukar de spara i en ”förslagshög” till 
nästa gång. 
 
Döttrarna hjälper sällan till med matlagningen. Hon känner att det i huvudsak är hennes eget fel, 
eftersom hon sällan uppmuntrar dem att hjälpa till. De gånger de är med så brukar matlagningen ta 
så lång tid, vilket gör henne stressad och irriterad. För att få dem att vara med så måste hon tjata, 
och den ena dotter tycker det är orättvist om hon måste hjälpa till men inte den andra. Hjälper båda 
till blir det som ett smärre krig i köket med saker överallt och bråk barnen emellan. 
Helst hade hon velat att de delade upp ansvaret så att alla fick var sin dag att ansvara för maten. 
Men hon vet att det hade krävts att hon lär dem om matlagning, vilket hon känner att hon varken 
har tid, ork eller lust till. 
 
Den äldsta dottern har nyligen bestämt sig för att sluta äta kött. Samtidigt som hon tycker det är bra 
att dottern funderar över sina egna kostvanor och tar egna beslut så kan hon inte låta bli att oroa sig 
för henne. Hon känner att hon själv inte kan så mycket om vegetarisk mat och dottern visar inget 
stort intresse för att hjälpa till med matlagningen. Hon brottas med funderingar kring om hon ska 
anpassa hela familjens mat efter dottern eller laga olika rätter till dottern och resten av familjen. Hur 
ska hon laga mat så att hon vet att dottern får i sig vad hon behöver? 
 
Familjen åker och storhandlar en gång varannan vecka. Pernilla tycker att inhandlingen är väldigt 
jobbigt. Det är mycket folk och stor parkering med mycket bilar överallt. Väl inne i affären 
försvinner ofta barnen bort för att titta på något på egen hand och hon blir då ofta orolig för var de 
är och vad de gör. Om hon har få saker att handla så åker hon hellre själv. Helst hade hon velat 
slippa handla mat överhuvudtaget. Tänk vilken lyx att bara få maten hemkörd! 
 
Om hon behöver inspiration så använder hon i första hand receptsajter och söker efter specifika 
ingredienser hon vill tillaga. Men hon tycker att sajterna ofta är röriga och stressande. Det känns 
som att hon bombaderas av recept så att hon blir alldeles matt. 
 
Mål 

 Hitta sätt att engagera barnen mer i matlagningen. 

 Lära sig laga mat som passar dotterns nya matvanor. 

 Hitta sätt att fördela ansvaret bättre inom familjen. 

 Känna sig lugnare vid inhandlingen. 

 Hitta receptsajter som inger inspiration och lugn 
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Persona 6 - Björn Andersson 
Björn är 43 år gammal och bor tillsammans med sin fru, Jenny och deras 
gemensamma dotter, Moa som är 8 år gammal. Han jobbar heltid som 
lärare på en högstadieskola. Familjen bor i en villa i Linköping. 
 
Björn har den största delen av ansvaret för planering, inköp och 
matlagning i familjen. Maten är ingenting som står i centrum i familjen, 
utan är bara någonting som känns som ett måste. Han tycker att det för 
det mesta är ganska tråkigt att laga mat, framför allt på vardagar, då de 
brukar ha ont om tid att laga mat. Familjen har en 8-10 st standardrätter 
som de brukar laga. Det blir oftast kyckling, eftersom det är gott och 
lättlagat. Just variation i matlagningen känns svårt, då det är enklare att 
välja någon av de rätter han redan kan, än att prova på något nytt. 
Han tycker det är svårt att laga efter recept, eftersom det tar tid och är 
krångligt. Han vet aldrig riktigt hur recepten ska smaka och ofta blir det 
inte som han tänkt sig. Recept innehåller dessutom ofta märkliga 
ingredienser som de inte har hemma. 
 
Björn tycker det är svårt att hitta inspiration till matlagning. Familjen har en mängd kokböcker men 
han bläddrar sällan i dem. Ibland får hans fru tips på jobbet om goda recept som de tänker att de ska 
laga, men det blir sällan av. Han skulle vilja vara lite mer kreativ när det gäller matlagning men 
känner att han saknar ork och motivation. Inte heller känner han att hans kunskaper alltid räcker till. 
Om han bara hade haft lite mer tid, så hade det varit lättare att odla ett intresse. 
 
Vilken mat som kan lagas begränsas av vad dottern tycker om. Hon petar ofta i maten och har 
bestämda åsikter om vilken mat hon inte gillar. Ena veckan gillar hon inte potatis och en annan 
vecka vägrar hon äta sås. Inte heller gillar hon att prova nya ingredienser. Det är läskigt med grytor 
där hon inte ordentligt kan se vilka ingredienser som är i. Hon har sällan åsikter om vilken mat hon 
vill äta och om han frågar så säger hon att det inte spelar någon roll. Björn är orolig över dotterns 
matvanor och funderar på om hon får i sig vad hon behöver. Han kan inte låta bli att ha lite dåligt 
samvete mot henne. Beror hennes känslighet och motvilja mot att testa ny mat på hans ointresse för 
mat och matlagning? Han oroar sig även lite för vad andra tycker om familjens rutiner och 
matvanor. Vad tänker de på Moas dagis om våra vanor? Det är även jobbigt när familjen förväntas 
bjuda vänner på middag. Då funderar han över om de måste försöka laga någonting speciellt eller 
om det går bra med deras standardrätter. Vad kommer de egentligen tycka om maten de serverar? 
 
Familjen handlar en gång i veckan, på helgen. Familjen försöker att ha åtminstone två-tre rätter i 
veckan bestämda i förväg och handlar för att kunna laga dessa. De skriver en noggrann inköpslista 
med recept, ingredienser och mängd. Inhandlingen ses som ett nödvändigt ont, det är tråkigt och ska 
helst gå så fort som möjligt Björn är inte intresserad av att stå och jämföra priser mellan olika 
märken på produkter utan samlar bara ihop vad de behöver. Om det blir lite dyrare spelar ingen roll. 
Mål 

 Äta mer varierad mat. 

 Hitta inspiration så att matlagningen känns lättare och roligare. 

 Minska det dåliga samvetet över familjens matvanor och dotterns vanor. 

 Hitta sätt att göra inhandlingen roligare. 

 Känna mindre oro för om dottern får i sig vad hon behöver. 
Få dottern att äta den mat de lagar. 
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Persona 7 - Kristina Stark 
Kristina är 37 år och bor tillsammans med sin sambo Patrik och 
Patriks dotter Lovisa, 13 år i en lägenhet i Linköping. Hon arbetar 
som socionom på Linköpings Kommun. 
 
Kristina och Patrik har bott tillsammans i snart ett år och håller 
fortfarande på att försöka skapa gemensamma rutiner. De har 
olika behov när det gäller mat, Patrik vill gärna ha lagad mat på 
kvällen medan Kristina kan nöja sig med te och mackor. 
 
Familjen äter middag tillsammans på helgerna men på vardagarna blir det ofta att de äter var och en 
för sig. Även om de äter tillsammans så händer det ganska ofta att de äter olika maträtter. Vilken 
mat som lagas styrs mycket av vad hon är sugen på för stunden. Ibland får hon ett jättesug efter 
potatis och då äter hon bara det. De planerar sällan vilken mat de ska äta tillsammans, utan mycket 
blir impulsstyrt. 
 
Hon känner att hon är lite av en periodare när det gäller mat, vissa perioder äter hon mycket fisk 
andra tillfällen bara kyckling och ibland bara soppor. Att äta varierat är inte något som hon tänker 
på eller oroar sig för. Att lyssna på kroppen är viktigt, om kroppen gör att hon får lust att äta en viss 
sak så bör hon följa den impulsen. Och om kroppen inte skulle få tillräckligt med någon ingrediens 
då märker hon det genom att den säger till. 
 
På helgerna lagar hela familjen ibland tillsammans och de brukar då leta fram något nytt recept att 
prova. Även när de lagar tillsammans så brukar de dela upp ansvaret och utföra varsin skild uppgift. 
Men hela familjen brukar tycka att det är en rolig aktivitet. Dottern ansvarar för att laga mat en gång 
i veckan. Kristina brukar hålla sig i närheten för att stötta och om dottern vill ställa frågor. I början 
behövde hon lite påtryckningar för att komma igång men nu klarar hon det bra på egen hand. 
 
Familjen småhandlar ungefär varannan dag i den lokala affären och storhandlar en gång varannan 
månad. Inför storhandlingen har de en lista över saker som alltid ska finnas hemma som de utgår 
ifrån. Hela familjen brukar åka och storhandla och de brukar dela på listan och hämta saker var för 
sig. Inköpen i den lokala affären gör de oftast enskilt. Hon har ibland ett recept i huvudet och köper 
det som fattas för att kunna tillaga det. Inhandlingen känns okej, ingenting som känns speciellt 
roligt men inte heller direkt jobbigt. De väljer att inte lägga mer tid på det än nödvändigt. 
 
Kristina inspireras av dofter och smaker hon upplever och lagar gärna exotisk mat, till exempel från 
mellanöstern. När grannarna lagar mat så knackar hon ibland på och frågar vad det är för något och 
om hon kan få receptet. Hon läser sällan receptböcker eller tittar på recepthemsidor eftersom dessa 
inte ger henne samma upplevelse, hon saknar att verkligen kunna få dofta, uppleva, smaka och se. 
 
Mål 

 Hitta sätt att passa ihop sina egna matvanor mer med resten av familjen 

 Känna att det finns utrymme för henne att ha de matvanor och rutiner som hon vill ha 

 Få möjlighet till inspiration genom dofter och smaker 

 Få inhandlingen avklarad så snabbt och smidigt som möjligt 

 Stötta och uppmuntra dotterns matintresse 
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Brainstorming 
Eftersom projektgrupp saknas till en klassisk brainstorming har denna fas anpassats till en person. 

Goodwin(2009) menar att brainstorming är en väldigt bra idégenererande del i designprocessen och 

är något som jag trotts avsaknad av grupp ville försöka genomföra. Här skrevs alla förslag och 

möjligheter ner för att bli en grund till val av scenarion. Allt som kom upp i huvudet hamnade också 

på pappret. Många förslag var lika varandra, eller förlorade redan i denna fas mot ett annat klart 

bättre förslag, och därför prioriterades bort. Designuppdraget är väldigt avgränsat och därför 

behövdes ingen större tid läggas på att sortera och prioritera resultaten från brainstormingen, de 

flesta idéerna var relevanta och sparades som underlag till scenarion.   

Scenarion 
Scenarion gör att läsaren enkelt kan få en bild av hur tjänsten är tänkt att användas samt känna att 

interaktionen känns trovärdig. Det är också en möjlighet att för första gången föreställa sig hur 

produkten kan se ut och fungera när den är klar Goodwin(2009). Det är bra att hålla sig på en lagom 

nivå för att inte ta viktigt beslut för tidigt, vilket eftersträvades genom hela scenarioarbetet genom 

att ha det i åtanke under skrivandet. Goodwin skriver att scenarion sägs vara en av de kraftfullaste 

verktygen i service- och produktdesign med tanke på dess stora användningsområde, vilket därför 

också användes i det här arbetet.  

För att skapa scenarion så har ett antal övergripande aktiviteter valts baserat på vad beställaren vill 

att kunden ska kunna göra med den färdiga tjänsten samt de förslag som kom upp under 

brainstormingen. Dessa aktiviteter sammanställdes i en mindre lista där vissa aktiviteter 

sammanfördes till mer övergripande aktiviteter som täcker de mindre. Aktiviteterna prioriterades för 

att vara bakgrunden till vilka scenarios som skulle skrivas. Sedan skapades scenarion där den primära 

personan genom en kortare berättelse med en klar början och ett tydligt slut fick utföra varje 

aktivitet var för sig i ett eget scenario. Scenariot beskriver interaktionen mellan personan och 

systemet under hela aktiviteten. Här beskrivs alla personans handlingar och systemens beteenden 

och handlingar som är synliga för användaren, men inte systemets dolda handlingar(Goodwin, 2009). 

Mycket fokus lades på att få allt innehåll i scenariorna så trovärdiga som möjligt, då tanken var att 

presentera dessa för beställaren och föra en diskussion med denne.  

När dessa var färdiga användes de sekundära personas för att säkerhetsställa att inte dessa skulle 

interagera annorlunda med tjänsten. Detta gjordes genom att tänka ut och skissa på scenarion även 

åt dessa personas, men snabbt märktes att ingen skillnad i interaktionen fanns och att inget behov av 

scenarion åt dessa personas var nödvändiga. Det hela resulterade i fyra scenarion av den primära 

personan vilka presenteras i resultatdelen senare i rapporten. Dessa presenterades även för 

beställaren för att säkerhetsställa att tjänsten är tänkt att användas så som personan i scenariorna 

använder den. Resultatet av de scenarion som tagits fram har legat till grund för nästa fas som är att 

ta fram krav.  

Kravgenerering 
Under kravgenereringens fas ska kraven till designen utvinnas från olika källor. Detta har hanterats 

på olika sätt men presenteras lika för en tydlig översikt inför designarbetet. 

De scenarion som skapats är den största källan och låg till stor grund för de flesta utav kraven. Texten 

i varje scenario ställdes upp i mindre stycken i en tabell för att enkelt kunna lista tillhörande krav i 
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cellen bredvid. Detta arbetssätt är förklarat av Goodwin(2009) som ett enkelt och smidigt sätt att 

utröna kraven från scenarion, vilket därför valdes att efterföljas. Ett stycke i taget analyserades för 

att extrahera vilka krav texten i just det stycket ställer på designen. Det skapades en tabell för varje 

scenario där det är tydligt och enkelt att utläsa vilka krav varje enskilt stycke ställer på designen, för 

att på ett smidigt sätt se att kravet kommer från en relevant källa/del i scenariot.  

Ett personamål kunde i vissa fall rakt av ställa krav på designen. Även här ställdes då de målen upp i 

en tabell och i cellen bredvid listades kraven det specifika målet krävde. Utöver detta lästes 

personabeskrivningen grundligt igenom för att extrahera fler krav direkt därifrån, vilket oftast inte 

resulterade i andra krav än de som redan extraherats från personamålen.  

Beställaren tillfrågades om denna hade några specifika krav på tjänsten vilket inte resulterade i några 

fler krav utan endast stärkte designuppgiften. Kraven som tagits fram används i kommande delar för 

att säkerhetsställa att designen uppfyller det som krävs.  

Ramverksdesign 
Designarbetet inspirerades av Goodwin(2009) men följde inte hans metoder lika strikt under 

designfasen utan jobbades istället med på ett friare sätt. Som Goodwin(2009) skriver i sin bok 

Designing For The Digital Age så är det viktigt att se till hela systemet när man ändrar designen på en 

produkt eller tjänst. Det första som gjordes i denna fas var därför att grundligt analysera hela 

Mealplanner och se vilka möjligheter och lösningar som kan tänkas passa in. Detta innebär också att 

reda ut vad som behöver ändras i den befintliga designen för att uppfylla kraven och lägga till den 

nya tjänsten. För att göra detta gjordes enkla skisser av strukturen och anteckningar på de delar som 

kan tänkas påverkas eller ändras samt på de som möjligtvis kan behöva läggas till. Dessa enkla skisser 

tillsammans med flera olika tänkbara flödesscheman användes vid utformning av ramverksdesignen. 

De olika flödesscheman som tagits fram som idéer visar vilka länkar sidor har till varandra, t.ex. om 

användaren är inne på leveranssidan och klickar på ”beställ”-knappen så flyttas denne till 

beställsidan. Exemplet visar att leveranssidan är länkad till beställsidan. Beställsidan skulle kunna 

vara länkad till leveranssidan genom en ”bakåt”-knapp. Genom att arbeta med flödesscheman likt 

exemplet kunde strukturen på designen formas, det kunde också visa på att arkitekturen är logisk 

och uppfyller de krav som ställs på den delen. Dessutom kan man genom detta arbetssätt visa att 

man tar hänsyn till hela systemet i designarbetet. När en bra struktur över flödet i tjänsten var 

designat, skapades skisser över strukturen på varje enskild sida. Det skapades flera enkla skisser till 

varje viktig designdel för att generera så många förslag på lösningar som möjligt. Runt tre enkla men 

något mer ”färdiga” skisser på varje lösning skapades, sedan valdes de bästa, olika antal beroende på 

hur många av dem som kändes bra, för att sedan matchas mot varandra, kraven, flödesscheman och 

resten av Mealplanner, detta för att få en så bra lösning som möjligt. Med bra menas att skissen ska 

passa in på Mealplanners övriga struktur och design samt vara användarvänlig och uppfylla de 

genererade kraven. Kraven matchades mot designlösningarna vid flera tillfällen för att 

säkerhetsställa att de blev uppfyllda i designen så gott det gick. Efter matchning av de tre enklare 

skisserna prioriterades en del bort då de inte upplevdes användarvänliga, inte uppfyller alla krav eller 

inte passade av annan anledning. De skisser som inte valts bort skissades något mer noggrant, dock 

fortfarande väldigt översiktligt och endast strukturellt för att kunna användas som en bra grund till 

resterande designarbete i detaljdesignen.  
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Detaljdesign 
De skisser som arbetats fram behövde fortfarande justeras. Vissa knappar och små textytor skissades 

fler förslag på. Av de olika småskisserna valdes många bort, de andra testades att appliceras på en 

mer noggrann skiss av hela sidan där de små knapprna/textytorna skulle finnas. Här kunde man se 

vad som kändes bäst med hänsyn till den övriga designstrukturen.  

De slutgiltiga designförslagen visualiserades med hjälp av bilder på den befintliga Mealplanner-sidan, 

men med de nya designförslagen uppritade ovanpå dessa för att få en bild av hur det kan tänkas se 

ut. Dessa framtagna skisser skulle ligga till underlag i den kommande gruppdiskussionen för en 

utvärdering av tjänsten. Med hjälp av de bilder som visar på användningen av beställningstjänsten är 

tanken att kunna visualisera hur hela konceptet och användningsområdet ser ut. Den framtagna 

designen är fortfarande en skiss och kan anpassas mer noggrant efter hur ägarna till hemsidan vill ha 

det. 

Hela metodprocessen fram till detta skede har inte bara tagit fram bilder på delarna i hur en tjänst 

kan se ut, utan också under processens gång verifierat att en tjänst som ser ut och fungerar på detta 

vis faktiskt fungerar. Nu återstår bara frågan om det skulle användas av Mealplanners kunder, för att 

svara på detta har en fokusgruppdiskussion genomförts med designskisserna som hjälp.  

Fokusgrupp 

För utvärdering av konceptet med sambeställning på ett sådant vis som designen uttrycker så sattes 

en fokusgrupp ihop till diskussion. Varför en fokusgrupp valdes framför andra utvärderingsmetoder 

är för dess lätta och frispråkliga klimat. Alla möjliga tankar kring konceptet, idén med de inbyggda 

funktionerna(t.ex. meddelandefunktionen) och andra saker som deltagarna kan ha åsikter om var 

viktiga att fånga upp, och det är inte säkert att försöksledaren själv kommer på frågor om saker 

deltagarna kanske har åsikter om. En fokusgrupp skulle alltså hjälpa till att fånga upp alla tankar 

fokusgruppsdeltagarna har om designkonceptet. Urvalet var att deltagarna skull ha egna barn då 

barnfamiljer är Mealplanners huvudsakliga målgrupp, någon specifik ålder var inte relevant. I början 

av mötet förklarades vad Mealplanner är för något och en presentation av den skapade designen 

presenterades, kortare exempel användes också för att visualisera användning av den framtagna 

tjänsten. Det var framförallt här de framtagna skisserna kom till användning. Skisserna behövdes för 

att visualisera hur det framtagna konceptet fungerar. De kortare exempel som användes till skisserna 

var nödvändiga för att ge deltagarna en fullgod förståelse, vilket hade vart svårt utan skisser att 

visualisera tjänsten med. Efter det slog sig gruppledaren ner bland de övriga och förklarade kort att 

det skulle diskuteras några olika teman, men att han själv inte skulle vara särskilt delaktig i 

diskussionen och mer notera vad som sägs. Gruppledaren lyfte sedan ett tema i taget för att ta upp 

till diskussion. Varje tema var inte riktigt lika brett som ett normalt tema brukar vara i en fokusgrupp, 

utan mer likt öppna frågor som de tillsammans fick samtala kring. Gruppledaren deltog också i 

diskussionen, men bara för att hålla diskussionen levande eller styra samtalet in på rätt fokus när det 

hamnade väldigt avsides av de som egentligen skulle diskuteras. Det gjordes också ett försök till att 

föra anteckningar under diskussionen vilket inte resulterade i några triumferande resultat. 

Diskussionen spelades in via en Iphone4 med programmet iTalk och det var lätt att gå tillbaka i 

inspelning och få återuppleva vad som sagts. Fokusgruppen bestod av fem deltagare som alla har 

eller har haft barn boende hemma samt en försöksledare. Gruppen var samlad i ungefär 60 minuter 

varav 40 av dessa var diskussion som spelades in.  
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Direkt efter fokusgruppen stannade gruppledaren kvar och skrev ner allt som var färskt i minnet. För 

att komplettera det som skrevs ner och se till så inget viktigt förbisågs lyssnades inspelningen av 

diskussionen igenom samtidigt som mer anteckningar av det relevanta skrevs ner under respektive 

öppna fråga. Under tiden som genomlyssning pågick skrevs det även ner några stödord för 

frågor/tankar som skulle tas upp till diskussion i diskussionskapitlet.  

Resultat 
Under denna del kommer resultaten av arbetet att redovisas. 

Scenarion: 
Här visas alla scenarion som skapats för en grund till designen och kravgenereringen. Som tidigare 

nämnts är personorna hämtade från Bendelin(2010). 

Primär persona - Beställa hem matkasse 

Efter att familjen tillsammans suttit framför Mealplanner och valt maträtter för kommande vecka så 

går Pernilla vidare till beställningen för att notera alla varor, slutsumman samt välja butik och 

hemkörningstillfälle. Hon klickar in sig på att beställa hemkörning och får då möjlighet att skriva in 

adress eller konfirmera kontoinnehavarens adress som leveransadress. Pernilla konfirmerar sin 

förinställda adress och presenteras butiker som erbjuder hemkörning till adressen. Pernilla väljer 

butiken som ligger närmast hemmet och får därefter se priset på respektive vara, 

hemkörningsavgiften samt slutsumman för hela beställningen. Eftersom det inte är någon stress vill 

Pernilla titta så att ingen annan butik är billigare, och tittar därför igenom de andra två butikernas 

prisförslag. Alternativet hon valde först är mest prisvärt enligt Pernilla. 

När Pernilla valt butik väljer hon utkörningstillfälle. Det är tisdag idag och eftersom hon slutar kl 

13.00 på torsdag väljer hon att få varorna hemkörda den dagen kl 15.00 så hon hinner hem 

ordentligt. Pernilla går vidare till bekräfta & betala, här visas all information om varor, priser, butik 

och leveransadress. Hon får välja betalningssätt och trycker på alternativet direktbetalning 

internetbank och slussas vidare till sin bank där hon slutför betalningen. När hon skickas tillbaka till 

Mealplanner igen visas ett kvitto som bekräftar på vad hon beställt/köpt, vilket hon väljer att skriva 

ut. Ett liknande kvitto har dessutom skickats till Pernillas e-mail vilken var inskriven till kontot på 

Mealplanner.  

Primär persona - Sambeställa hem matkasse  

Pernilla vaknar vid 09.10 en tisdagsmorgon och går ut till brevlådan som hon gör varje morgon innan 

frukost. Idag fick hon ett brev/reklamblad av sin vän och granne Lisa som bor två hus ifrån på samma 

gata. Tydligen har Lisa gått och lagt detta brev i alla brevlådor på gatan. Brevet innehåller 

information om den nya hälsosidan Mealplanner, där Lisa glatt förklarar hur grannarna tillsammans 

kan spara både tid och pengar genom att använda tjänsten gemensam hemleverans av matkasse. 

Pernilla brukar redan använda Mealplanner för hemkörning av mat, ibland sambeställer hon med 

Lisa, men hoppas nu att fler ska vilja beställa tillsammans med dem.  

Pernilla loggar in på sitt konto och kan nu se att det är tre nya personer förutom hon och Lisa som 

angivit en adress tillräckligt nära för sambeställning, antagligen grannar som läst 

brevet/reklambladet! Pernilla sammanställer sin inköpslista och går vidare till hemleverans. Hennes 

adress är här redan ifylld eftersom hon använt tjänsten förut och väljer bara att bekräfta adressen 
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som leveransadress. Pernilla kan se att redan två beställningar är lagda hos Ica Maxi kl 15.00 

imorgon, och väljer därför samma butik, dag och tid, precis som Mealplanner föreslår. Pernilla kan nu 

se priset på hela beställningen och märker att hemkörningsavgiften är kraftigt reducerat, toppen! 

Hon går vidare till Bekräfta&Betala där all information om beställningen presenteras, Pernilla tittar 

igenom beställningen och väljer sedan betalningssätt. Hon väljer att betala med sitt 

Mealplannerkonto som hon redan har pengar på och klickar sedan på bekräfta/betala. Det 

presenteras för Pernilla hur mycket pengar det finns på kontot och hur mycket som kommer dras, 

hon bekräftar och klickar sedan på betala. Pernilla får fram ett kvitto på skärmen samt ett e-mail i sin 

inkorg med ett liknande kvitto som en bekräftelse på köpet. 

Primär persona - Kontakta grannar för sambeställning 

Pernilla har under de senaste dagarna sammanställt sin inköpslista på Mealplanner och vill bara 

justera lite småingredienser i inköpslistan innan det är dags att skicka efter nästa beställning. Hon har 

beställt hemkörning via Mealplanner de senaste veckorna och tycker det är jätteskönt att få maten 

hemkörd. Efter en pratstund med maken vid frukosten så diskuterar de den extrasumma som läggs 

ut för hemkörningen varje vecka. Pernilla förklarar att man kan beställa tillsammans med grannarna, 

vilka tyvärr inte varit lika aktiva med hemkörningstjänsten som Pernilla, och på så vis minska 

fraktkostnaden. Hon lovar att höra av sig till dessa och se om det finns något intresse för gemensam 

hemleverans.  

Senare samma dag får Pernilla en stund över och sätter sig framför datorn. Hon loggar in på 

Mealplanner för att se hur många registrerade konton som ligger inom hennes hemkörningszon. Hon 

ser att det är fem stycken inom samma zon och bestämmer sig för att skicka ett meddelande till 

dessa. Hon hälsar glatt och skriver i meddelandet om hur kostnaderna dras ned om de blir några 

stycken som beställer tillsammans. Hon föreslår att de ska beställa om fyra dagar på onsdag kl 20.00 

från Prisextra och avslutar meddelandet med namn och adress för att grannarna som hon inte 

känner så bra ska veta vem hon är eller åtminstone känna igen adressen. 

När hon loggar in nästa kväll har hon fått ett meddelande, det är grannen Per som svarat. Han 

förklarar att han inte beställt hem förut då han känt att leveranskostnaden är lite saftig, men att 

beställa tillsammans låter som en superidé. Pernilla väljer att svara och skriver att hon nu lägger 

beställningen om tre dagar som det var sagt, och att Per bara behöver lägga sin beställning vid 

samma tidpunkt.  

Innan Pernilla går och lägger sig kollar hon sin e-mail. Det finns tre nya olästa meddelanden, två är 

från Mealplanner. Det första hon läser förklarar att Per lagt en beställning samma tid som Pernilla, 

och att hennes slutsumma därför blivit sänkt. Det andra meddelandet förklarar att Sofie, en annan 

granne i samma utkörningszon, också lagt en beställning samma tid som Pernilla, och att 

fraktkostnaden blivit sänkt ytterligare. Efter att ha läst igenom sina e-mail så loggar Pernilla in på 

MealPlanner för att se ifall det inkommit några nya meddelanden. Där har hon fått svar från Sofie 

som meddelar att hon lagt sin beställning tiden som Pernilla föreslog. Det har också kommit två 

meddelanden från Mealplanner likt de som kommit in på mailen för att informera om 

sambeställningen. Pernilla läser meddelandena och kollar sedan sin orderstatus och kan där se att de 

är tre stycken order lagda samtidigt inklusive henne. Pernilla somnar och vill att det ska bli onsdag så 

fort som möjligt, hon är nyfiken på hur det ska gå.  
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Onsdag kl 20.05 plingar det på dörren och två matkassar blir levererade. Allt är precis som vanligt 

förutom att hon nu betalat endast en tredjedel av fraktkostnaden. Efter att ha packat upp varorna 

skickar hon ett meddelande till Per och Sofie och frågar om det gick bra för dem och om de ska 

försöka lägga beställningar onsdagar kl 20.00 varje vecka. Svar från båda har kommit in redan på 

kvällen när Pernilla loggar in på Mealplanner igen, båda tycker det låter som en utmärkt idé. Det visar 

sig till och med att Sofies gode vän och väggivägg-granne Caroline också vill vara med på 

sambeställningarna.  

Primär persona - Upptäcka gemensam hemleverans 

Efter att ha komponerat ihop en inköpslista så planerar Pernilla att skicka efter en beställning från 

butiken där hon beställde förra gången. Det är andra gången hon beställer nu och det gick bra sist, så 

varför ändra på något? Hon tittar igenom sin inköpslista en sista gång så hon fått med allt, sedan går 

hon vidare till hemleverans. Adressen är redan ifylld från den information hon skrivit in i sin profil på 

Mealplanner, och bekräftar därför bara den adressen . Hon får nu välja bland de butiker som 

erbjuder hemleverans till hennes utkörningszon, och kan se att det står en ”3:a” bredvid 

Konsumbutiken, alla andra butiker har en ”0:a” bredvid sig. Pernilla minns att sist hon beställde såg 

hon bara att alla hade en ”0:a” bredvid sig, men förstod inte varför. Pernilla för musen över 3an och 

det presenteras information om att tre beställningar är lagda hos konsumbutiken från personer som 

bor i hennes utkörningszon. Det förklaras också att frakten reduceras när man beställer från samma 

butik med samma leveranstid som någon annan. Pernilla väljer konsumbutiken istället för Ica som var 

planerat från början, och väljer samma tid som de andra beställarna, och ser på prisförslaget att 

frakten är reducerad. Hon går vidare till bekräfta&betala och får information om beställningen. 

Sedan väljer hon kortbetalning och skriver in informationen till hennes visakort. Hon genomför 

kortbetalningen och det visas sedan ett utskrivningsbart kvitto på beställningen, ett liknande kvitto 

har också skickats till hennes e-mail.  

Krav 
Alla krav som tagits fram under processen presenteras här i tabeller. 

 

Krav från scenarios 

Under den här rubriken är kraven genererade från scenarios uppställda. 

Primär persona - Sambeställa hem matkasse  

Pernilla loggar in på sitt konto och kan nu se att det är tre nya 

personer förutom hon och Lisa som angivit en adress 

tillräckligt nära för sambeställning, antagligen grannar som 

läst brevet/reklambladet! 

- Möjlighet att se vilka/hur 

många personer inom 

samma utkörningszon det 

finns 

 

Pernilla kan se att redan två beställningar är lagda hos Ica 

Maxi kl 15.00 imorgon, och väljer därför samma butik, dag 

och tid, precis som Mealplanner föreslår. 

- Möjlighet att se 

beställningar bokade av 

grannar  

- Möjlighet att få förslag på 

hemkörningstid och butikval 

av Mealplanner 
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Pernilla kan nu se priset på hela beställningen och märker att 

hemkörningsavgiften är kraftigt reducerat, toppen! 

- Möjlighet att se 

hemkörningsavgiften 

reduceras 
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Primär kontakta grannar för sambeställning 

Hon loggar in på Mealplanner för att se hur många 

registrerade konton som ligger inom hennes 

hemkörningszon. Hon ser att det är fem stycken inom samma 

zon och bestämmer sig för att skicka ett meddelande till 

dessa. 

- Möjlighet att skicka 

meddelande till de inom 

samma 

utkörningszon(grannar) 

När hon loggar in nästa kväll har hon fått ett meddelande, det 

är grannen Per som svarat. Han förklarar att han inte beställt 

hem förut då han känt att leveranskostnaden är lite saftig, 

men att beställa tillsammans låter som en superidé. Pernilla 

väljer att svara och skriver att hon nu lägger beställningen om 

tre dagar som det var sagt, och att Per bara behöver lägga sin 

beställning vid samma tidpunkt.  

- Möjlighet att enkelt se nya 

meddelanden 

- Möjlighet att snabbt svara 

på inkomna meddelanden 

Det finns tre nya olästa meddelanden, två är från 

Mealplanner. Det första hon läser förklarar att Per lagt en 

beställning samma tid som Pernilla, och att hennes 

slutsumma därför blivit sänkt. Det andra meddelandet 

förklarar att Sofie, en annan granne i samma utkörningszon, 

också lagt en beställning samma tid som Pernilla, och att 

fraktkostnaden blivit sänkt ytterligare. 

- Möjlighet att få mail när 

fraktkostnaden blir sänkt i 

efterhand 

 
Efter att ha läst igenom sina e-mail så loggar Pernilla in på 

MealPlanner för att se ifall det inkommit några nya 

meddelanden. Där har hon fått svar från Sofie som meddelar 

att hon lagt sin beställning tiden som Pernilla föreslog. Det 

har också kommit två meddelanden från Mealplanner likt de 

som kommit in på mailen för att informera om 

sambeställningen. 

- Möjlighet att få meddelande 

på Mealplanner när 

kostnaden blivit sänkt i 

efterhand 

Pernilla läser meddelandena och kollar sedan sin orderstatus 

och kan där se att de är tre stycken ordrar lagda samtidigt 

inklusive hennes. 

- Möjlighet att se antal lagda 

beställningar vid samma 

leveransomgång.  
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Primär persona - Upptäcka gemensam hemleverans 

Hon får nu välja bland de butiker som erbjuder hemleverans 

till hennes utkörningszon, och kan se att det står en ”3:a” 

bredvid Konsumbutiken, alla andra butiker har en ”0:a” 

bredvid sig. 

- Möjlighet att se antal 

beställningar lagda hos varje 

butik 

Pernilla för musen över 3an och det presenteras information 

om att tre beställningar är lagda hos konsumbutiken från 

personer som bor i hennes utkörningszon. Det förklaras också 

att frakten reduceras när man beställer från samma butik 

med samma leveranstid som någon annan. 

- Lättillgänglig information 

om sambeställning ska 

hjälpa till vid beställning 

 

Krav från personamål 

Mål ”känna sig lugnare vid inhandlingen.” - Möjlighet att kommunicera 

med sambeställarna 

- Enkelt att sambeställa 

Mål ”Hitta sätt att göra inhandlingen roligare.” - Möjlighet att påverka 

kostnader/Samla bonusar eller 

krediter 

- Samarbeta med grannar 

Mål ”Få inhandlingen avklarad så snabbt och smidigt 

som möjligt.” 

- Möjlighet att genomföra en 

sambeställning snabbt & 

smidigt 

Begränsad datoranvändning - Möjlighet till hjälpsida 

 

Design 
För att visa designen som genererats kommer bilder med tillhörande förklaringar redovisas i en 

ordning likt hur ett flöde på webbplatsen skulle kunna gå till. Jag har endast jobbat med hemleverans 

av varor från butik, alltså inte den blåa halvan av designen som rör restaurangmat.  
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Figur 1 – Kundkorg 

Det första som presenteras vid start av en leverans är en sida med en kortare förklaring av hur en 

beställning går till. Processen genomgår fem steg, översikt, leverans, specifikation, betalning och 

bekräftelse i samma ordning som de skrevs. Förutom den kortare beskrivningen väljer användaren 

också vilken period i sin matplanering denna vill beställa och om matkassen ska hämtas eller om den 

ska beställas hem till dörren. Ett annat alternativ är att skriva ut sin inköpslista och ta sig till butiken 

och handla på egen hand.  

Arbetet har fokuserat på hemleveranser och det är den delen som redovisas nedanför.  

Det jag gjort: 

 Ändrat ordning på köpprocessen: Översikt, Leverans, Specifikation etc. 

 Lagt till knapparna ”Starta beställning hämtkasse” och ”Starta beställning hemleverans” 

 Ändrat informationen om hur köpprocessen går till 
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Figur 2 – Leverans1 

Efter kundkorgen skickas användaren till översikten där denne får se sin beställning och dess recept. 

Efter att ha godkänt dessa och kanske lagt till eller tagit bort något som inte ska beställas så hamnar 

användaren på leveranssidan. Här visas beställningar som är lagda av andra användare som angett en 

leveransadress i närheten av den adress som precis angivits ovanför. De olika beställningarnas 

leveransinformation redovisas samtidigt som användaren kan se det slutgiltiga preliminärpriset för 

beställningen. 

Det jag gjort: 

 Prisprioritering 

 Lagda beställningar och tillhörande symbolförklaringar 

 Beställningsspecifikationen (Från, Datum, Tid, Pris) 
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Figur 3 - Leverans2 

Det visas också hur många sambeställare det finns i den lagda beställningen och hur stor del av det 

slutgiltiga preliminärpriset som är leveranskostnad. Lagda beställningar-rutan är scrollbar för att 

användaren ska få all information. Användaren kan också välja att priset på beställningen räknas 

efter tre olika variabler. Att priset ska räknas på de förinställda standardvalen som går att ställa in i 

sin profil, att det ska räknas på butikens absolut billigaste varor av de artiklar som beställningen 

innehåller, eller att det ska räknas på ekologiska produkter i största möjliga mån. Vad exakt som går 

att ställa in under standardval är ännu inte definierat.  

Det jag gjort: 

 Prisprioritering 

 Lagda beställningar och tillhörande symbolförklaringar 

 Beställningsspecifikationen (Från, Datum, Tid, Pris) 
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Figur 4 – Standardval och saknade varor 

Ifall användaren inte specificerat några standardval för butiken i sin profil så visar designen detta 

med ett överstruket rött S. Vad det innebär och hur det kan åtgärdas förklaras i en liten textruta som 

visas när användaren för musen över det röda S som står bredvid priset.  

Skulle användaren välja en egen beställning som inte finns i listan med sambeställningar, då skulle 

priset automatiskt räknas efter standardval om dessa är inställda i profilen. I övriga fall räknas priset 

på de billigaste alternativen butiken har att erbjuda.  

Om butiken i listan saknar en eller flera varor meddelas detta med ett rött kryss bredvid priset. För 

man musen över krysset redovisas vilka varor butiken saknar i en lite textruta lik den på bilden i figur 

4. 

Det jag gjort: 

 Specifik symbolförklaringen 



26 
 

 

 

Figur 5 – Ändrat leveransdatum 

Skulle användaren välja ett annat leveransdatum än det som valdes i början av beställningen 

meddelar sidan detta med ett *OBS*-meddelande.  Användare får då välja på att anpassa sin 

måltidsplanering, beställa varor och recept tagna från planeringen fr.o.m. ett nytt datum, eller 

beställa alla varor trotts det ändrade leveransdatumet.  

Det jag gjort: 

 Information om relation mellan planering och leveransdatum 

 Varualternativ vid ändrat leveransdatum 
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Figur 6 - Anpassa planering 

När användaren väljer att anpassa sin planering för det nya leveransdatumet dyker två planeringar 

upp. Den till vänster är planeringen och beställningen användaren valde i början av 

leveransprocessen. Användaren kan här dra recept och måltider till sin nya anpassade planering på 

höger sida från sin gamla planering på vänster sida. Det är också enkelt att lägga till nya recept 

genom att klicka på ”Lägg till recept från receptdatabasen” om användaren önskar.  

Det jag gjort: 

 Information och instruktioner om anpassad planering 

 Två minikalendrar 
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Figur 7- Kontakta grannar1 

Efter leveransspecifikationerna får användaren möjlighet att välja mer exakt vilka varor, märken och 

mängd av dessa de vill beställa, och därefter betala. Efter betalningen får användaren en bekräftelse 

på sitt köp, här uppmanas även kunden att meddela sina grannar om beställningen för en chans till 

sambeställning och ett reducerat pris.   

Det jag gjort: 

 Bekräftelse och översikt av beställning, recept samt ingredienser. 

 Information om grannar och ”kontakta för sambeställning” 
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Figur 8 - Kontakta grannar2 

Till kontakta grannar kan användaren antingen komma genom att klicka på uppmaningen vid 

bekräftelsen som presenteras efter en beställning, eller så är det möjligt att trycka uppe till höger i 

Mealplanner-bannern på knappen ”kontakta för sambeställning”. Här får användaren välja vilka 

grannar som ska kontaktas, vilken butik man vill sambeställa ifrån samt datum och tid för leverans.  

Användaren får möjlighet att skriva egna meddelanden utöver den som autogenereras av 

Mealplanner med information om sambeställning och förslaget som avsändaren specificerat.  

Det jag gjort: 

 Information och instruktioner om kontakt för sambeställning 

 Val av adress 

 Beställningsförslagsalternativ (Butik, datum, tid) 

 Val av grannar 

 Meddelandefunktion(Till, ämne, meddelanderuta) 

 Bannerinformation(Välkommen, logga ut, inbox med symbol, ”kontakta för sambeställning”) 
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Figur 9 - Inbox 

Vid inkommet meddelande presenteras det i bannern uppe till höger med symbolen (1) bredvid 

meddelandeikonen. Med ett klick på symbolen eller texten inbox så hamnar man bland sina 

meddelanden. Här får användaren en överblick över alla sina meddelanden och kan välja vilket som 

ska läsas och om det är något denne vill svara på. 

Till höger visas en reklamruta/erbjudanderuta där olika uppmaningar och erbjudanden kan rulla. 

T.ex. kan den berätta att det har lagts en ny sambeställning och hur mycket användarna tjänade på 

den. Rutan är tänkt att vara synlig redan vid startsidan.  

Det jag gjort: 

 Allt under Inbox(Inkorg, skickade, kontakta grannar, alla meddelanden med tillhörande 

knappar och alternativ runt omkring) 

 ”Visste du att”-rutan till höger med innehåll 
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Fokusgrupp 
 

1. Hur tänker ni kring att Mealplanner känner igen vilka som har adresser nära varandra och 

publicerar detta för användarna? 

Det diskuterades direkt om att publicering av grannar inte var nödvändig. Man borde kunna lösa 

tjänsten på ett annat sätt, det finns inget behov av att dela med sig av den informationen, dessutom 

vill deltagarna hellre vara anonym. Vissa uttryckte också att de ”skiter i” ifall de ser vilka grannar som 

är anslutna, och bryr sig inte om hela den idén.  

2. Är det på något vis obekvämt att grannar kan kontakta en via hemsidan? 

Även här uttrycktes meningen ”jag skiter i det”. Det diskuterades kring att det var helt ointressant att 

få meddelande från någon på en webbplats lik Mealplanner. Som tidigare också sagts så tycker 

deltagarna även här att sambeställningar ska gå automatiskt och det ska inte behövas skickas 

meddelande till varandra. En deltagare tog upp att om målgruppen var äldre, som antagligen har mer 

tid, så skulle det kunna vara intressant att meddela varandra, men då inte bara med mål att 

sambeställa, utan att diskutera mat och middagar i övrigt.  

3. Finns det något som talar emot att använda sig av sambeställning? 

Vid diskussionen kom det fram att sambeställning i sig själv självklart är en bra sak, men de vill inte 

behöva kordinera den själv. Allting ska gå automatiskt, erbjudanden likt ”Det har lagts en beställning 

från den här butiken, vill du också beställa något så får du ett reducerat pris?” är kanske av intresse. 

Idén att användarna själva lägger sambeställningar är för mycket extrajobb. 

4. Vilka är fördelarna med att sambeställa? 

Gruppen verkar vara överens om att det egentliga dragplåstret endast är priset. Den positiva 

miljöpåverkan gentemot att alla skulle beställa var för sig är också bra, men inget deltagarna direkt 

bryr sig om vid beställning.  

5. I vilka sammanhang kan ni vilja använda hembeställning, och påverkas detta av möjligheten 

till sambeställning? 

I en stressig vardag skulle de kunna använda sig av hembeställning. Sambeställning påverkar på så vis 

att priset sänks. Leveranspriset får inte vara för stort gentemot kostnaden på produkterna som köps. 

Skulle då priset sänkas av en sambeställning under den ”acceptabla” gränsen för vad användaren 

tycker leveransen får kosta så är det troligt att denne skulle beställa, vilket inte hade gjorts när priset 

låg över den acceptabla gränsen utan sambeställning. Men det diskuteras också om att en 

sambeställning inte lär röra sig om många kronor.  

6. Hur är tankarna kring att priset är rörligt även efter att användaren har betalat? 

Så länge det presenteras ett max- o minipris så är det ok. Användaren vill se ett slutpris vad det max 

kan kosta. Denna fråga var lite svår att diskutera då jag själv inte vet om priset kan höjas i efterhand.  
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7. Vad anser ni om att planeringen rubbas vid en sambeställning vid ett annat än planerat 

leveransdatum? 

Det diskuteras om att en sådan här tjänst skulle användas kontinuerligt. Ifall den då används 

kontinuerligt, exempelvis varje måndag, så är det ok att vänta ett par eller fler dagar med sin 

beställning på att det ska passa in på en måndagsbeställning och hamna i fas.  

Diskussion 
Här diskuteras metoden som används genom arbetets gång samt resultatet av det som genererats. 

Resultatdiskussion 
De olika scenarion som blivit framtagna har känts relevanta och visat på ett bra sätt hur den tänkta 

designen ska fungera. Varje scenario känns trovärdigt och jag har därför också känt mig trygg med 

kraven som genererats från dessa. En del av kraven är inte alltid nödvändiga att täcka med designen, 

det kan finnas krav som är valbara ifall det ska täckas eller inte. Exempelvis är kravet att Mealplanner 

ska skicka ett e-mail till den som får ett nytt meddelande via Mealplanner, och på så vis behöva få två 

meddelanden, ett e-mail och ett meddelande i sin inbox på webbsidan. Att inte uppfylla kravet skulle 

inte ändra tjänstens egentliga funktion och det handlar bara om ett mindre betydande val. Fokus har 

dock mer legat på leveransproblemet och inte tagit upp detta med bekräftelsemeddelandet.  I övrigt 

är kraven relevanta, men kanske inte alla gånger heltäckande. Ett exempel är att det inte finns något 

krav på hur designen skulle handskas med att varor saknas hos den valda butiken, vilket gjorde att 

det var något som hamnade i skymundan och togs itu med i efterhand istället. Jag vet inte heller hur 

Goodwin ser på liknande problem då det inte togs upp i litteraturen. Scenariona grundar sig på den 

teori som samlats in, både inom social computing samt teorin om planerat beteende. Inom social 

computing genom att jag försökte få in ett sätt att hjälpa varandra i designkonceptet, och på samma 

gång låta det belöna användaren. Teorin om planerat beteende har grundat tanken att en 

uppmaning om sambeställning av en granne skulle öka den subjektiva normen. Samtidigt har jag haft 

i bakhuvudet att den upplevda kontrollen och attityden också har en betydelse för användarens 

intention.  

Trotts avsaknaden av känsla och skicklighet med penna och papper har skissandet gått bra. Eftersom 

de första enkla skisserna bara ska visa på hur något är uppbyggt och fungerar så har skisserna kunnat 

uppfylla sitt syfte inför det fortsatta designarbetet på dator. De skisser som tagits fram via dator 

tycker jag tydligt visar på hur designen är tänkt att se ut, då det fortfarande är skisser och idéer. De 

mer generella delarna, exempelvis att det finns en inbox, har inte fått lika mycket omsorg och ser 

därför väldigt enkel ut på skisserna. Tanken är att denna ska kunna ändras efter hur högsta hönsen 

hos Mealplanner själva vill, men att det som ritas upp är en bra grundlig struktur. Designen som 

tagits fram lämpar sig väl till Mealplanners övriga form och grafiska profil. Trots att det bara är skisser 

tror jag att den skulle smälta in på sidan redan som den är vid en implementering.  

Designidén med meddelandefunktionen är att grannar ska kunna kontakta varandra med sporren att 

sänka deras leveranskostnader. Tanken är att människor tycker om att hjälpas åt och att de flesta 

självklart vill ha något till ett så billigt pris som möjligt, varför inte slå ihop dessa? Genom den lästa 

teorin har det framkommit att en viktig del inom social computing är att användare kan hjälpas åt att 

bidra med information. Om en användare bidrar med information samtidigt som användaren själv 
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vinner på det i form av ett reducerat pris låter det som en så kallad ”vinn-vinn-situation”. Det finns 

dock en del andra variabler att räkna in i denna hypotetiska snilleblixt. Visst, vi människor tycker om 

att hjälpa till, men till vilken grad är en fråga vi måste ställa oss. Springer jag förbi någon på gatan 

som frågar vad klockan är vill jag såklart hjälpa till med ett korrekt svar. Skulle de däremot plötsligt 

be mig om flytthjälp på cirka 5 timmar är det inte lika motiverande att hjälpa till längre. Många av oss 

har dessutom en stressig vardag, som också bidrar till att vi inte vill och kan lägga en massa tid på att 

hjälpa andra. Det är kanske till och med så att de flesta som skulle använda sig av Mealplanner är folk 

som lever i en stressig vardag, och känner att de vill korta ner tiden som har med matplanering och 

inhandling att göra. Då är det inte så konstigt om dessa skulle tycka att det är omständigt och 

”slöseri” med tid att skicka meddelande till grannar, som de i många fall dessutom inte känner. 

Teorierna kring samarbetet i social computing är kanske inte hållbart i alla situationer. Men jag hade 

nog ändå lagt en gissning på att ett samarbete och teorin om planerat beteende hade haft ett 

positivt inflytande på designen. Idén med fokusgruppen var att undersöka konceptet med 

sambeställning för att ta reda på hur användare tänker om precis detta.   

En övergripande känsla av hela fokusgruppsdiskussionen av sambeställningskonceptet var att det 

skulle krävas mycket till för att en ansträngning till sambeställning skulle äga rum. De tycker helt 

enkelt att det är något som ska automatiseras och inget användarna ska kordinera genom att skicka 

meddelanden och uppmana varandra.  Med detta sagt gav diskussionen också intryck av en vilja att 

vara anonym, eller helt enkelt inte bryr sig om vilka eller hur många ”grannar” som finns i ens närhet, 

bara att priset sänks. Tanken med designen var att göra det transparent med sambeställare så att det 

är synligt varför priset är sänkt, men det är något kanske inte är relevant då man inte vill lägga den 

energin på att sambeställa i alla fall. Ingen vill ha mer information än ”beställ nu till reducerat pris”, 

enligt diskussionen. Ett enkelt sådant meddelande kan det möjligtvis nappas på, uttrycker en 

deltagare i diskussionen. Delar av den presenterade teorin visar på att gruppbeslutsfattande via 

dator är mer tidskrävande samt gör personerna mindre nöjda jämfört med när de träffas. Så det är 

kanske inte så konstigt att deltagarna i diskussionen tänker som de gör. Att andra deltagare kan 

skicka meddelande till en verkar inte väcka några speciella känslor, men gruppen är överens om att 

det är helt onödigt med meddelanden i de flesta fall, då sambeställningar ska ske automatiskt. Ett 

undantag skulle vara i en mindre by där användarna vill känna samhörighet med de andra i byn, och 

de skulle trivas med att skicka meddelanden och kordinera sina leveranser tillsammans. Diskussionen 

handlar mycket om att det varken finns lust eller tid att meddela andra människor de inte känner om 

en sambeställning i normala fall. Den teori som presenteras i början av rapporten lägger också vikt 

vid att användare hjälper varandra utan att anstränga sig för ett samarbete. I den skapade designen 

skulle detta kunna uppnås genom att lägga en beställning, då skulle en annan användare kunna lägga 

en sambeställning utan att behöva kontakta den andra användaren. Tanke var att dessutom skapa 

möjligheten att påverka till ett ännu bättre pris genom ett samarbete.  

Sambeställningar i sig är gruppen överens om är en bra sak, självklart vill de ha ett bättre pris om det 

är möjligt, ”och om det beror på en annan beställare så är det väl bra”, nickar gruppen instämmande 

till efter en gruppmedlems uttalande. De talar återkommande om att ingen bryr sig hur många 

sambeställningar det finns, endast att priset är reducerat. Jag själv känner att jag förstår vad de 

menar och det leder till frågan varför jag designat som jag gjort. Tanken var att visa hur många 

sambeställare det finns i beställningen för att visualisera att det spelar roll ifall användarna hjälper till 

att uppmana sina grannar om att vara med i sambeställningen.  Min tanke är att det skulle vara som 

en morot till att försöka få fler sambeställare och trycka ner leveranspriset ytterligare. Vill 
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användaren däremot inte ha den här meddelandefunktionen tror jag också att det är ointressant att 

se hur många som är med i beställningen.  

I vilka sammanhang användare skulle använda sig av hembeställningar får inte så stort fokus i 

diskussionen, antagligen för att ingen av deltagarna brukar använda sig av matleveranser av de 

tjänster som finns idag. De håller med om att det troligtvis skulle kunna användas av familjer med en 

stressig vardag. Det talas mer om hur tillgången till sambeställning påverkar valet av att beställa eller 

inte. Det framgår att leveranspriset inte får vara för högt relaterat till priset på det som ska beställas. 

Till exempel om beställningsvarorna kostar 100kr och leveranspriset är 100kr så känns det onödigt 

dyrt. Skulle en sambeställning göra att leveranspriset sjönk till 30kr så känns det mer rimligt att 

beställa då leveranspriset inte är lika högt som varupriset. Däremot talades det också om att 

leveranspriset förmodligen inte kommer att handla om många kronor, och då inte heller röra sig ner 

särskilt mycket vid eventuella sambeställningar. Hur detta faktiskt är sant kan varken jag eller någon i 

diskussionen veta säkert då logistiken inte är klar eller i alla fall redovisad för mig. Då leveranspriset 

är rörligt beroende på antalet sambeställningar lyftes frågan om hur tankarna ligger kring att priset är 

rörligt även efter att beställningen är lagd. Diskussionsgruppen verkade inte tycka detta var något 

större problem. De instämde när en deltagare föreslog att användaren skulle få ett mini- och maxpris 

presenterat. Jag själv skulle nog tycka att det känns lustigt att lägga en beställning där det står ”Pris 

mellan 250kr – 400kr”. Jag skulle nog föredra ett preliminärt pris som jag vet kan sänkas i efterhand 

om jag har tur. Huruvida priset faktiskt kan höjas eller inte kan jag inte svara på då information om 

detta inte delgivits. Priset är alltså rörligt för en lagd beställning, för en användare som ska ta del av 

en sambeställning så rubbas också planeringen i många fall. Här diskuteras det kring att en 

beställningstjänst likt denna är något som förmodligen skulle användas kontinuerligt, exempelvis en 

gång i veckan. I ett sådant fall verkar det inte vara ett problem att vänta några dagar på att ”hamna i 

fas” med den första sambeställningen, motiveringen är då att dessa kommer hamna i fas resterande 

veckor och det är därför värt att vänta. 

Lite sammanfattat så visar resultaten på att sambeställningar är en god idé som gärna bör arbetas 

vidare med. Vid implementering av ett sådant system så är det framförallt viktigt att användarna inte 

får för mycket ansvar med att koordinera beställningarna. Tjänsten får gärna själv skapa 

kontinuerliga beställningsalternativ då det är så en liknande tjänst förmodligen kommer att 

användas. Uppmaningar om billigare beställningar bör dessutom komma från webbplatsen och inte 

andra användare.  

Metoddiskussion 
Redan vid designarbetets start tog Kim Goodwin och hans bok Designing for the digital age(2009) 

klorna om hela projektet. Den måldriva designarbetsprocess som beskrivs där har jag arbetat med 

förut i andra designprojekt, och kände mig därför väldigt bekväm med det sättet att jobba. Förutom 

den lilla rutin jag samlat på mig så har arbetet tidigare även resulterat i goda resultat, vilket gjorde 

mig ännu säkrare på mitt metodval. En nackdel kan vara att jag har arbetat själv, samtidigt som 

teorin i boken beskriver ett projekt med flera medlemmar med specifika inriktningar. Det är 

säkerligen så att en grupp med personer som har dessa specifika inriktningar och besitter dessa 

kunskaper skulle kunna få ut starkare resultat. Projektet har anpassats efter bristen på 

gruppmedlemmar och det har arbetats enskilt med alla relevanta delar, vilket har fungerat helt ok. 

Jag är däremot en person som älskar att bolla tankar och kan bli osäker i beslutsfattande när jag inte 

får lyfta fram mina idéer till någon. Jag har kunnat träffa en handledare under arbetets gång som jag 
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kunnat diskutera med vid flera tillfällen och få utlopp för just detta, vilket har känts skönt och gett 

mer stabilitet under hela processen. Vissa delar har dock fått anpassats mer än andra, till exempel 

brainstormingsessionen. Här är det enligt teorin tänkt att det ska vara flera personer som 

tillsammans genererar en mängd olika idéer, och det blir svårt att ersätta en hel grupps 

idégenerering med vad en enstaka persons fantasi kan komma fram med. Jag försökte under 

brainstormingen ha teorierna om social computing och planerat beteende i bakhuvudet.  

Att arbeta själv har också sina fördelar, även om det knappast väger över nackdelarna. En stor fördel 

är att jag vet vad som händer i projektet hela tiden, och behöver inte anstränga mig för att samspela 

med några andra projektmedlemmar. Jag kan dessutom alltid göra som jag känner, utan att behöva 

tänka på någon annan. Att bara ha sig själv i huvudet tror jag kan effektivisera arbetet till en viss mån 

då energin att tänka/anpassa sig till andra kan läggas på sitt eget arbete istället. När jag bara har mig 

själv i projektet tror jag det är viktigt att se upp för att inte falla in i ett segt och för avslappnat 

arbetstempo. När det är flera kan dessa alltid pusha varandra och dessutom tänker man själv att det 

är viktigt att inte ligga efter och dra ner hela projektets tempo. Vid ensamt arbete som jag nu har 

utfört så får det läggas lite extra krut på att ligga i så att arbetet blir gjort.   

Att skriva scenarion och ta fram krav väckte en del tankar under processen. Det är generellt sett svårt 

att hålla sig på en ”lagom” nivå vid scenarioskrivande. Att gå för djupt in i detaljer under scenariot 

leder till att kraven som genereras kan bli för specifika. För specifika krav hämmar mängden 

designlösningar eftersom lösningarna ska anpassa sig till kraven, och på så vis tas inte alla idéer 

under beaktande vilket de annars kanske gjort. Jag tycker inte att jag glidit för långt ifrån en lagom 

nivå så att resultaten skulle blivit lidande, även om det på sina håll inte är en helt jämn nivå.  

Designarbetet följde inte Goodwins(2009) metoder lika strikt som tidigare faser utan genomfördes i 

väldigt stor mån genom en iterativ process. Det skapades flera gånger ett flödesschema som visade 

hur en leverans skulle gå till, och det var här absolut mest tid gick åt. Problemet var att få ihop en 

leveransprocess som inte skulle kännas onödigt krånglig, men samtidigt ta hänsyn till alla situationer 

som kan uppstå för användaren. Kraven som genererats var här till stor hjälp så att inte otillräckliga 

lösningar togs fram. Ett stort problem var att lösa var och hur i leveransprocessen användaren skulle 

få välja leveransinformation, vilket resulterade i att det behövdes gå tillbaka åtskilliga gånger och se 

över processen. Bara att låta kunden välja leveransinformation på något annat sätt än i slutet av en 

beställning tyckte jag själv kändes lite lustigt, antagligen för att dagens olika internetbutiker normalt 

har leveransinformation i slutet av beställningsprocessen. Det var såklart inte bara att det kändes 

lustigt som skapade problem med att flytta leveransspecifikationen, utan hela idén att kunden skulle 

behöva anpassa vad gäller leveranstid, och då kanske också ändra sin planering eller nyss inställda 

varuspecifikation. Att här jobba iterativt och flera gånger gå tillbaka för att se så flödet i leveransen 

håller och fungerar var ett effektivt sätt att jobba med vid den här typen av problem. På så vis tror 

jag det säkras att projektet inte kommer fram med en produkt som i slutändan inte fungerar.  

Trots det iterativa arbetet har jag inte känt mig låst vid en specifik metod jag måste följa in på 

detaljerna. Jag har som tidiga nämnts följt metoderna beskrivna i Designing for the digital age(2009), 

men det har kommit ganska naturligt för mig då det är så jag jobbat tidigare med liknande uppgifter. 

Även vid designarbetet så har jag haft en bunt papper framför mig som jag skissat lite som jag känner 

på, och sedan gått tillbaka och tittat samt jämfört med varandra, kanske lagt till något i skisserna 

eller ritat om dem i en liknande men något annorlunda design. Jag har helt enkelt anpassat 
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arbetssättet lite efter situationen för att känna mig så öppen i idéskissandet som möjligt. Detta 

tycker jag att jag tog med mig i de något mer detaljerade skisserna också, att jag kunde skissa på en 

del av designen, göra ett andra skissförslag, och sedan implementera delar av det andra 

skissförslaget i den första för att få fram så bra förslag som möjligt. 

Att sedan använda det här skissförslaget som en presentation för deltagarna i fokusgruppen var en 

väldigt viktig del i utvärderingen. Med hjälp av presentationen och visualiseringen av hur tjänsten ser 

ut och fungerar kunde deltagarna lätt skaffa sig en uppfattning om konceptet och diskutera det utan 

några frågetecken. En fokusgrupp utan en presentation av detta slag hade antagligen inte gett lika 

givande resultat av flera anledningar. Den största anledningen varför resultaten annars inte hade 

blivit lika givande är att deltagarna hade fått svårt att få en klar uppfattning av hur en liknande tjänst 

hade kunnat se ut. När de får ett designförslag/koncept presenterat för sig är det lättare att se vad 

som inte känns bra och vad som fungerar. Det är lättare att komma med input om hur de vill att 

tjänsten ska fungera när de har en bild framför sig jämfört med att tala utifrån ingenting. När 

deltagarna i fokusgruppen diskuterar med varandra har de dessutom en gemensam utgångspunkt i 

och med den presenterade designen, deltagarna har då samma bild av tjänsten. De kan diskutera hur 

delar i den skapade designen känns och samtidigt ge input till förbättringar.  

Att använda en fokusgrupp på det här sättet för att utvärdera konceptet med sambeställning kändes 

bra. Tanken var att få en uppfattning om den designade tjänsten är eftertraktad. Motiveringen till 

detta fokus gentemot att göra användartester är att få information om tjänsten skulle användas vid 

implementering. Med användartester så prövas det snarare om designen fungerar, vilket jag anser 

inte skulle vara något bevis på att den skulle användas även om resultaten skulle vara positiva. En 

fokusgrupp tror jag var ett bra val för att undersöka konceptet med sambeställning. Eftersom 

deltagarna tilläts diskutera väldigt fritt känns det som att de lättare trillar in på tankar de kanske inte 

haft vid vanliga strikta frågor, vilket i sin tur ger mer djupgående och tillfredställande svar. Det var 

däremot lite svårt att fördela ordet då en i gruppen ville prata väldigt mycket och en annan knappt sa 

någonting självmant. Jag försökte rikta mig specifikt mot denna ett par gånger under diskussionen 

men fick oftast väldigt korta svar. För att hålla diskussionen igång tilläts att de andra flikade in efter 

ett kort tag då tiden var begränsad till en timme.  

Slutsatser 
Syftet med den här studien var att ta fram ett designkoncept för leverans av matkasse(ar) till 

bostadsområden. Designen var tänkt att tillåta hem som ligger i ett närområde att sambeställa 

genom att lägga en beställning vid samma tidpunkt som en granne. Studier inom social computing 

och planerat beteende har tillsammans med en arbetsprocess vid namn Goal-Directed Design gett 

upphov till en ny framtagen design som fyller de funktioner som syftet efterfrågar. Då teorin talar om 

social press och människans naturliga vilja att samarbeta skapades en inbyggd meddelandefunktion. 

Tanken är att användarna ska kunna uppmana varandra om sambeställningar och öka viljan till dessa, 

vilket var en av studiens frågeställningar. Den sociala delen och möjligheten att någon går med i 

användarens beställning är till för att öka användandet av tjänsten hemleverans. Syftet var också att 

utvärdera det framtagna konceptet och om det är ett attraktivt sätt för privatpersoner att beställa 

hem mat. Utvärderingen i form av en fokusgrupp har visat på att ett aktivt samarbete för den här 

formen av webbtjänst inte är att föredra, det är inget som höjer viljan att sambeställa och ökar inte 

användandet av hembeställningar. Utvärderingen visar däremot på att idén med sambeställningar är 
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något som skulle kunna höja viljan till hemleverans så länge kunden slipper vara delaktig i något 

aktivt samarbete, även kanske också vara ett mer attraktivt sätt att beställa hem mat jämfört med 

beställningar utan gemensam leverans eftersom priset då kan bli lägre.  

Sammanfattningsvis så visar designen och utvärderingen av den på några punkter som bör tas 

hänsyn till vid implementation av ett liknande designkoncept. Idén är god och med några mindre 

ändringar i funktionaliteten hos ett nytt system borde designkonceptet bli mycket uppskattat.  

Framtida forskning 
Jag skulle önska att fler utvärderingar gjordes på den framtagna designen och redigerades utefter 

resultaten av dessa och sedan testades i verklig miljö. Jag hoppas också att den här studien öppnar 

upp för nya idéer kring sambeställning av olika slag och är något som kommer att diskuteras och 

användas inom fler områden i framtiden. Vid skapandet av nya designlösningar föreslår jag att 

projektet tittar på lösningar som kräver mindre aktivitet från användarna och automatiserar 

sambeställningarna på något sätt. Jag hoppas som sagt att se fler alternativ på sambeställningar i 

framtiden, både för kunden och miljöns skull.  
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