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1. Innledning
Vi er en gruppe på fire informatikkstudenter som tar faget Interaksjonsdesign ved Universitetet i Oslo. Vi 

har valgt å jobbe med delTA, et prosjekt  ledet av SINTEF, som har som mål å øke engasjement blant unge 

ved hjelp av sosiale medier.  delTA arbeider blant annet med Plan Norge som er den samarbeidspartneren 

vi har valgt å levere vårt designforslag til. Plan Norge er en global bistandsorganisasjon som ønsker å være 

synlig og aktiv i samfunnsdebatten. De har stort fokus på bruk av sosiale medier og bruker disse aktivt i 

tillegg til blogger, tv reklamer og Youtube-  filmer for å fronte sine kampanjer. 

1.1 Forberedende forskning 

For å få en bedre forståelse av hva delTA-prosjektet innebærer avtalte vi tidlig et møte med vår 

kontaktperson på SINTEF Petter Brandtzæg. Her ønsket vi å få svar på en rekke spørsmål rundt hans ønsker, 

forventninger og tidligere erfaringer fra hans samarbeid med 2260-studenter. Basert på de tilbakemeldingene 

vi fikk begynte vi å idé-myldre rundt temaet samtidig som vi satt oss inn i Plan Norges arbeid, kampanjer, 

tidligere prosjekter og deres daværende bruk av sosiale medier. Etter dette møtet fikk vi konkretisert vårt 

prosjekts problemstilling. 

“Hvordan lage en løsning som kan øke engasjementet rundt veldedighet hos norske ungdommer 

i aldersgruppen 16- 26 år, samtidig som vi integrerer bruk av sosiale medier?”

2. Kvantitativ datainnsamling 
2.1 Spørreskjema 

Etter at vi hadde vårt første møte med SINTEF valgte vi å starte med å utføre et spørreskjema for å kartlegge 

hvordan situasjonen så ut rundt veldedighet og hvordan engasjementet var rundt dette i vår målgruppe. 

 Dette er en metode vi kom frem til som spesielt nyttig i den tidlige fasen i prosjektet for å hente inn 

data raskt. En annen fordel ved å bruke denne metoden var å nå ut til mange testdeltakere i løpet av et kort 

tidsrom, noe vi muliggjorde ved deling gjennom det sosiale mediet Facebook. 

 Før vi sendte ut spørreskjemaet, gjennomførte vi et pilotstudie. Dette gjorde vi for å sikre at 

spørsmålene var godt formulerte og gav oss den informasjonen vi ønsket samle inn. I tillegg fikk vi her 

sjekket om grensesnittet til Google Skjemaer var et nyttig og forstålig verktøy til bruk i testen. 

2.2 Analyse av dataen fra spørreskjemaet

Vi analyserte så den kvantitative dataen fra spørreskjemaet for å få en statistisk oversikt over alle 

svaralternativene. Dermed satte vi svarene opp mot hverandre for å se på relasjonen dem i mellom. 

 Ettersom vi delte spørreundersøkelsen på Facebook hadde vi lite kontroll på hvem som valgte å 

svare, i tillegg var det begrenset fra hvilke geografiske områder vi klarte å få inn svar fra. En annen ting 

som medfører at vi ikke får et ordentlig representativt utvalg er at kontaktlistene vår på Facebook ikke 

dekker hele aldersspennet for målgruppen vår. Dette er noe vi har tatt med i betraktning senere i prosessen 

hvor vi blant annet utførte flere dybdeintervjuer med aldergruppen 16-18 år.
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 Ut i fra rådataene vi samlet inn så vi at 63.8 % svarte at de hverken var 

medlem i eller støttet noen veldedighetsorganisasjon. Hvorfor de ikke støtter 

en organisasjon ser ut til å være tredelt likt svar på uinteressert, fordi det er 

mangel på informasjon, og at det er mye å sette seg inn i. Vi ser at Facebook 

er den informasjonskilden som flest har valgt på hvor en får informasjon om 

veldedighetsorganisasjoner i hverdagen, hvor de henter nyheter fra og hvor de 

har hørt om årskampanjen til Plan Norge. De

informasjonskildene som kom dårligst ut var Instagram og 

Twitter. 

 Flertallet av de som svarte på spørreundersøkelsen, 

viste seg å være studenter. Vi så at mange av disse ikke 

aktivt søttet noen veldedighetsorganisasjon, men at det var 

en interesse for det. Vi så også at flertallet ønsket å bidra 

med småbeløper. Dette kan antyde det faktum at studenter 

ofte ikke har mye penger og vi så også en tendens til 

motvillighet blant unge til å binde seg til en fast

organisasjon. 

 Vi fikk svar fra 64 deltakere innen målgruppen, noe som ikke er et tilstrekkelig stort antall til å 

konstatere at de tendensene vi trekker ut i fra undersøkelsen kan “generaliseres” til hele målgruppen. 

(Rogers, Preece and Sharp, 2011, s.472). 

3. Presentasjon av idéer 
3.1 Tidlige skisser i samarbeid med SINTEF

For å oppfylle punktene vi kom frem til etter analysen av spørreskjemaet kom vi opp med 10 idéer for vår 

målgruppe. Disse presenterte vi i form av skisser til vår kontaktperson Petter på SINTEF hvor vi sammen 

forkastet noen av idéene og bestemte oss for rundt seks idéer som vi delte inn i de tre hovedtemaene: “reise, 

“skole” og “kantiner”. I dette møtet ble vi også invitert til å delta på delTA konferansen: “Facebook og 

samfunnsengasjementet - venn eller fiende?”. På denne konferansen fikk vi mye nyttig informasjon fra 

relevante forskningsemner spesielt fra psykologen Finn Skårderud som tok for seg faglitteratur om nettets 

psykologiske effekter. Kort oppsummert som sitert av Brandtzæg, ble vi 

presentert for: “mange gode og forskjellige innfallsvinkler for å forstå 

unges samfunnsengasjement, eller mangel på sådan....” (Brandtzæg, 

2015) 

3.2 Møte med Plan Norge 

Etter presentasjonen av idéene våre hos Plan Norge ønsket vi 

tilbakemelding på hva de syntes var bra, mindre bra og hvilke idéer de 

ville følge videre. De var spesielt interessert i Kantine- og Skoleidéen, 

og i all hovedsak Kantine-idéen ettersom dette var et område de selv 

   Bilde 1. Et lite utvalg av rådataen fra spørreskjema. 

   Bilde 2. delTa konferanse. 
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ikke hadde utforsket tidligere. 

Under møtet tok vi også opp 

noen bekymringer vi hadde 

i forhold til det å samle inn 

penger fra ungdom i alderen 

16-18 år da vi presenterte 

kantineidéen. Her informerte 

Plan Norge oss om 

Markedsføringsloven som sier 

at det ikke er lov å beungdom under 18 år om penger. Til tross for dette ønsket Plan Norge at vi tok denne 

idéen videre, da det fortsatt dekket større deler av den målgruppen de er interessert i å nå frem til.

4. Kvalitativ datainnsamling 
4.1 Dybdeintervjuer

Fra spørreskjemaet fikk vi god innsikt over temaet og mye kvantitativ 

data. Før vi videreutviklet idéene våre ønsket vi så å samle inn kvalitativ 

data noe vi gjorde i form av semi-strukturerte intervjuer for å gå i 

dybden av temaet. Vi intervjuet åtte elever på Blindern 

Videregåendeskole, fire studenter ved Universitetet i Oslo og fire 

personer i fulltidsarbeid. Dette utvalget av intervjuobjekter gjorde vi 

med et mål om å dekke et bredt omfang av målgruppen. 

 Ved å bruke semistrukturerte intervjuer hadde vi som mål å la 

intervjuobjektene gå inn på ikke-planlagde temaer av interesse. Slik 

kunne vi skaffe oss innsikt og forståelse fra brukerens ståsted om teamer 

som vi ikke nødvendighvis hadde kommet inn på selv. På forhånd hadde 

vi laget intervjuguider med et utvalg av spørsmål vi ønsket å stille 

deltagerne (se Bilde 4). 

 Vi gikk igjennom samtykkeerklæringen muntlig for 

testdeltakeren for å forsikre at prosjektets formål ble tydelig lagt frem 

for brukeren, og opplyste om hvordan den innsamlede informasjonen 

ville bli brukt videre i prosjektet. Dette ga deltagerne tilstrekkelig med 

informasjon, slik at de selv kunne avgjøre om de ønsket å delta eller 

ikke (se Bilde 5). Vi har brukt samtykkerklæring i forkant av all 

datainnsamling og tester vi har utført i løpet av prosjektet.  

4.2 Analyse av kvalitativ data

Først foretok vi åpen koding hvor vi gikk gjennom all rådataen fra 

dybdeintervjuene og markerte i teksten ord som skulle brukes til å 

danne temaer og kategorier i neste steg av kodingen. Vi bestemte oss 

   Bilde 4. Intervjuplan

    Bilde 5. Samtykkeskjema.

   Bilde 3. De to hovedkategoriene vi gikk videre med etter møte med Plan Norge. 
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altså for «emergent coding» i stedet for å 

ta utgangspunkt i allerede etablerte teorier 

og rammeverk i relevant litteratur, hvor «a 

priori» koding hadde vært gunstig å bruke. 

(Lazar, Feng og Hochheiser, 2010:289) 

 Her viser vi nærmere noe av 

kodingen fra ett av dybdeintervjuene våre 

hvor vi presenterer noen av setningene og 

ordene som var grunnlaget for dannelsen av 

kategoriene:

 - «veldig mye informasjon» og «litt for   

 mye» dannet konseptet overveldet. 

 - «Litt kjipt å måtte velge» og «der pengene ikke har gått til de 

 sakene de var ment til» dannet konseptet skeptisk. 

 - «Vanskelig å svare på det spørsmålet», «det vet jeg ikke» og   

 «vanskelig å tenke en spesifikk sak» dannet konseptet usikker. 

Slik kom vi også frem til de andre kategoriene med deres 

tilhørende konsepter (se Bilde 7). 

 På grunn av liten erfaring i koding av data var spesielt 

kodestrukturen og dannelsen av kodelister («nomenclature») 

basert på teorier og litteratur utfordrene. For å øke validiteten 

på de områdene vi hadde kontroll på, 

valgte vi å bruke «data source triangulation» hvor vi så på 

flere instanser av samme type data ved å sammenligne svarene 

fra flere deltagere på de samme spørsmålene. (Stake som sitert 

av Lazar, Feng og Hochheiser, 2010:295) Vi er klar over at 

alternative tolkninger av dataen er mulig, men har valgt å 

fokusere på den dataen og de konseptene som forekom flest 

ganger.

 Ettersom menneskelig koding av data er utsatt for bias og 

subjektiv manipulasjon valgte vi også å utføre 

forskertriangulering. Her var målet å kontrollere reliabilitet i tolkningene ved å være flere som foretok 

kodingen av dataen hvor vi i ettertid sammenlignet kodene og ble enig om en felles kategoriliste som vi så 

dannet våre teorier ut i fra. 

4.3 Teorier og slutninger etter endt koding

Fra universitets- og høyskolestudentene: Ettersom de er studenter og ikke alle har fast inntekt fikk vi 

bekreftet som vi også fikk i analysen av spørreskjemaet at de fleste foretrakk å støtte i form av mindre 

beløper. De fleste var også villige til å runde opp totalsummen ved kjøp av varer dersom de fikk muligheten. 

    Bilde 6. Åpen koding fra ett av dybdeintervjuene.

  Bilde 7. Utvalg av kategorier.
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Flere var skeptiske til hvor og hva pengene går til og syntes det var vanskelig å finne en spesifikk sak å 

støtte. Flertallet kjøper en del varer i kantinen, men bruker ikke mye tid der generelt. Vi så igjen et ønske om 

frivillighet når det kom til valg av støtte rundt veldedighet.  

 Fra videregåendeelevene: De fleste kunne nevne mange veldedighetsorganisasjoner, og de som ble 

nevnt hyppigst var Røde Kors, UNICEF og Plan Norge. Det virket som det var et ubevisst valg at de ikke 

var medlem av en veldedighetsorganisasjon, men at dette heller var forårsaket av at de ikke hadde måtte 

tatt stilling til dette før. Mange av svarene var ikke veldig utdypende, men flertallet mente at siden de ikke 

gjorde noe alene så ville det hvert større sannsynlighet for at det ble gjort når de var samlet som klasse. 

Mange var skeptiske til å bruke fritiden sin på veldedighetsarbeid både på grunn av mangel på interesse og 

fordi det er tidskrevende. Til tross for dette svarte noen at de gav små beløper her og der, men ingenting fast.

 Fra fulltidsarbeidende: Ettersom målgruppen vår er unge voksne, fikk vi her mye av de samme 

tilbakemeldingene som vi gjorde fra universitet og høyskole-studentene. Den viktigste forskjellen var en 

generell høyere og stabil inntekt, som gjorde at noen var mer villig til å bidra med større faste beløper. 

 En gjennomgående faktor i alle intervjuene var et behov for mer feedback på hva pengene en gir 

bidrar til. Det var et behov vi også fikk frem fra analysen av spørreskjemaet der 72,2% syntes de ikke blir 

presentert for nok informasjon om hva deres pengebidrag går til. I tillegg til dette så vi en tendens til at 

mennesker foretrekker å bidra i fellesskap. Vi så at mange hadde et ønske om å bidra med små beløper og 

var villige til å runde opp totalsummen ved kjøp av varer, som er noe vi vil se nærmere på å integrere i vår 

løsning. Dette er tre viktige behov vi tar med oss videre og ønsker å dekke. 

 Etter analysen av intervjuene kom vi frem til å forkaste skole-idéen og jobbe videre med 

kantine-idéen. Dette både på grunnlag av tilbakemeldingene vi fikk fra Plan Norge i tillegg til at vi kom frem 

til at skole-idéen ville dekket en for liten del av vår målgruppe da denne løsningen først og fremst var rettet 

mot videregåendeelever.

5. Etnografi i universitetskantiner  

 - Tjeneste: Kjøp og salg i SiO kantinene  

 - Touchpoint:  Betalingsdiskene 

  Vi utførte etnografier på fire ulike skolekantiner på Universitetet i Oslo for å observere 

kjøpsmønsteret i en kantine-kontekst. Målet ved å bruke denne eksplorerende metoden var å bli bedre kjent 

med den tenkte brukskonteksten til vår løsning. Vi valgte å påta oss observasjonsrollen “The complete 

observer” hvor vi observerte uten å interagere med subjektene. Ulempen med denne rollen er at en kan gå 

glipp av verdifull data ettersom en ikke kan få svar på spørsmål som kan dukke opp, noe som igjen kan føre 

til feiltolkning av observasjonene. (Gold som sitert av Lazar, Feng og Hochheiser, 2010: 228) Ettersom vi 

selv tilhører vår egen målgruppe ønsket vi å se situasjonen fra utsiden ved å distansere oss selv fra 

situasjonen og skaffe oss et ferskt perspektiv for å unngå bias gjennom de allerede etablerte holdninger og 

tanker vi innehar. (Lazar, Feng og Hochheiser, 2010: 229)
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5.1 Analyse av etnografiene

Vi  har valgt en “induktiv” analyseprosess hvor vi tok utgangspunkt i dataen vi samlet inn og dannet 

hypoteser og teorier ut i fra de tendensene vi så. (Li, 2015, s2) Vi valgte denne prosessen fordi vi ikke ville 

gå inn i datainnsamlingen med forutinntatte meninger i tillegg til at vi hadde et ønske om å få mest mulig 

“input” fra målgruppen, noe vi føler hadde blitt begrenset ved bruk av en deduktiv prosess. 

 Ettersom all analyse av etnografi er kvalitativ og er utsatt for subjektiv tolkning av observasjonene 

brukte vi igjen forskertriangulering for å heve validiteten i etnografien. Noen av de slutningene vi trakk i 

fellesskap var: stort salg av kaffe gjennom Studentsamskipsnaden til Oslo og Akershus (SiO) sine 

påfyllingskopper, hyppig påfylling med Waterwell-flaskene og et inntrykk av at kantinen er både en sosial 

setting, og et naturlig møtepunkt med stor gjennomstrømming av mennesker. 

 I forkant av undersøkelsene var vi innom tanken rundt en rund-opp funksjon integrert i kaffeavtale-

koppene. Etter observasjonen hvor vi så at WaterWell-automaten ble mye brukt kom vi inn på en idé om en 

ny løsning. Dette førte til at vi tok kontakt med SiO for å forhøre oss om hvilke av produktene i kantinen 

som er mest brukt hvor vi fikk tall som bekreftet at både WaterWell og SiO kaffeavtale krusene var 

spesielt populære. Med videre kontakt med WaterWell fikk vi tilbakemelding på at et mulig samarbeid med 

en veldedighetsorganisasjon var av stor interesse. Grunnet dette valgte vi å forkaste kaffekopp-idéen og gå 

videre med WaterWell. 

 Videre tar vi med oss en idé om å integrere vår fremtidige løsning i de allerede eksisterende 

løsningene som vi observerte fungerte godt i kantinen. Mer spesifikt så vi spesielt at mange anvendte 

Waterwell-flaskene, her tenkte vi å undersøke nærmere å legge inn en funksjon i deres automatløsning som 

både engasjerer og gir pengestøtte til veldedighet, og mer konkret for oss, Plan Norge.  

 Vi ville også utforske en løsning 

som ikke bygger på en allerede 

eksisterende løsning, hvor vi 

heller presenterer en ny tangible idé 

som kan både bidra til økt engasjement 

gjennom et mer innbydende produkt 

og tilrettelegger for å kunne bidra med 

småbeløper til Plan Norge. Dette er både 

en alternativ og mer passiv måte å be om 

pengebidrag på.

5.2 Kravspesifikasjon 1.0  
For å forstå hvilke egenskaper og 

funksjoner som er nødvendig for å løse 

problemformuleringen, tok vi 

utgangspunktet i behovsanalysen for å 

utforme en kravspesifikasjon. 

      Bilde 8. Kravspesifikasjon. 
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6. Low-fidelity prototyper
Ut i fra dataene vi fikk fra datainnsamlingsmetodene vi utførte kom vi opp med to low-fidelity prototyper. 

Den ene prototypen er en ny integrert funksjon i det allerede eksisterende produktet WaterWell. Løsningen 

går ut på å gi brukeren muligheten til å legge til et lite beløp i tillegg til prisen for å fylle flasken, og på 

denne måten eksponere brukerene for en ny mulighet til å bidra. 

   

  

  

 Prototypen ble laget ved  hjelp av wireframing for å gi  brukeren ett visuelt inntrykk av hvordan 

denne funksjonen skulle kunne se ut og for å videreformidle grensesnittet til prototypen (se Bilde 9). 

 Siden vi også prøvde å tenke ut andre måter en kan bidra, kom vi derfor opp med vår andre proto-

typen som er en tangible-løsning som vi valgte å gi navnet “Barcubes” (se Bilde 10). Den består av små 

kuber av papir med en strekkode på hvor kuben representerer beløpet en, tre eller fem kroner. Det er tenkt 

at disse kubene skal være plassert i en kantine i nærheten av kasseområdet, slik at de skal være lett tilg-

jengelige. Deretter tenker vi at en person som handler skal kunne ta med seg en kube med ønsket beløp for å 

skanne den i kassen sammen med de andre varene. Dermed blir dette beløpet donert til Plan Norge.  

7. Formative brukertester av prototypene 
For å finne ut hvilke av prototypene som ble best tatt i 

mot, foretok vi oss to formative brukertester. Målet for 

testene var å få tilbakemelding på konseptet bak idéen og 

ikke selve utformingen. Vi ønsket å finne ut 

om produktet var av interesse hos deltakeren og om det 

er noe de ville ha tatt i bruk.  

7.1 Waterwell

Vi startet med å teste WaterWell-løsningen i kontrollerte 

omgivelser hvor vi fant seks testdeltagere fra Universitet 

i Oslo. Vi utførte testen ved bruk av wireframe-

prototypen hvor vi presenterte deltagerene for de ulike 

skjermbildene og forklarte det tenkte konseptet. Dette 

ville gi dem et innblikk i en mulig fysiske designløsning.  

    Bilde 11. Brukertest av WaterWell-løsningen.  
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7.2 Barcubes

Deretter brukertestet vi barcube-løsningen i naturlige 

omgivelser, der vi plasserte den i en av kantinene på UiO. 

Vi utførte testen med syv deltagere der vi startet med å 

introdusere dem for produktetgjennom en kort brief og 

deretter gav vi dem instruksjoner om hvordan testen skulle 

foregå. Vi hadde på forhånd avtalt med kassereren i 

kantinen, som hadde i oppgave å skanne varene og 

produktet for å gi brukeren en så reell setting som mulig (se 

Bilde 12). 

7.3 Analyse av brukertestene

Etter avsluttet test hadde vi gruppeintervjuer for å få en åpen samtale med brukerne rundt konseptet og 

tilbakemeldinger på tilfredsheten hos deltagerne. Når det kom til WaterWell-løsningen fikk vi blant annet 

tilbakemeldinger på at en slik ekstra funksjon kunne virke litt påtrengende, spesielt om en må forholde seg 

til et mulig bidrag hver gang en skal fylle på flasken sin.

 På kubene fikk vi ganske mange positive 

tilbakemeldinger der de fleste var positive til idéen og kunne tenke seg å benytte seg av den. Det kom opp 

en del ting angående utformingen på kubene, men dette er noe som vi valgte å se bort i fra da dette er noe vi 

tenkte å ha fokus på i senere tester. Etter videre analyser 

av tilbakemeldingene så vi overveiende positivitet i 

tilbakemeldingene på tangible-løsningenen, noe som 

gjorde at vi ønsket å jobbe videre med Barcube-

løsningen. Bilde 13 viser idè-utviklingen vår så langt med 

de idéene vi har vært innom, hvor den blå linjen respre-

senterer at vi i hele prosessen har tenkt på en integrering 

av en form for visuell feedback. For å få dekket dette og 

behovet om et sosialt fellesskap, tenker vi å knytte idéen 

opp i mot en app. Dette kommer vi tilbake til senere i 

rapporten.

8. Eksplorerende test 
Neste steget var å finne ut mer om utformingen til produktet. Fra tidligere tester fikk vi tilbakemelding på at 

utformingen ikke var helt tilfredsstillende hos brukerne, og at kubene var litt “klumpete”. Ettersom vi var i 

en tidelig utviklingsfase valgte vi å utføre eksplorerende tester og ustrukturerte intervjuer, der brukeren ble 

presentert for lav-oppløselige prototyper med ulike utforminger (se Bilde 14). 

 For å gi brukeren en så reel setting som mulig lot vi de integrere med produktet samtidig som de fikk 

holde i ett utvalg av kantinevarer. På denne måten fikk de muligheten til å føle på produktene både i seg selv 

og i kombinasjon med andre varer for å finne en form som passer for begge deler.  

    Bilde 13. Idéutviklingen. 
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    Bilde 12. Brukertest av Barcubes 
   i naturlige omgivelser 



 Siden vi ikke fikk et ensidig svar på hvilken av utformingene som var best, valgte vi i tillegg å 

intervjue en av de ansatte kasserene i kantinen (se Bilde 15). På denne måten kunne vi få tilbakemelding på 

hvilket av de tre produktene som var enklest å ta imot og skanne i kassen. 

 De eksplorerende testene resulterte i at vi kom opp med en kombinasjon av sirkelformen og 

kortformen, som viste seg å være de to utformingen som ble best mottatt hos brukerene. Deltagerne 

foretrakk de tynne objektene, siden de var lettere å holde i ettersom en ofte har andre varer en bærer med 

seg til kassen. De likte også utformingen 

på de objektete med hull, siden man kunne 

“tre de på fingeren”, og dermed gjorde det 

de enklere å bære. Den ansatte i kantinen 

mente at den burde ha en rett flate, da dette 

gjør den enklere å skanne. Hun mente også 

at den burde være av ett litt fast materiale, 

slik at den ikke krøller seg, og den skal tåle 

slitasje så de kan gjenbrukes lenge. Bilde 

16 viser en skisse av den nye utformingen 

vi kom opp med, basert på 

tilbakemeldingne vi samlet inn.

 

9. High-fidelity prototype av Bardrop 
Etter de eksplorerende testene lagde vi den nye prototypen ved hjelp av plast og “Sugru” som vi valgte å 

kalle “Bardrop”. Utformingen av prototypen gjorde at det var naturlig å laget et stativ, der Bardropsene 

kunne henge i nærheten av kassen i en kantine. Prototypen ble laget av treverk og med tre oppheng for 

bardropsene. På stativet har vi valgt å bruke logoen til Plan Norge for å tydeliggjøre hva som støttes og de 

tre beløpene de ulike bardropsen representerer (se Bilde 18). 
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    Bilde 14. Eksplorerende test med bruker. 
 

   Bilde 15. Eksplorerende test med kantineansatt. 

    Bilde 16. Skisse av den nye utformingen.  



10.Fokusgruppe 
10.1 Diskusjon av appen

For å oppfylle behovet til brukeren om å få visuel lfeedback på hva bidragene går til bestemte vi oss for å 

lage en app. Vi tenkte at denne appen skulle i tillegg til bardropsene kunne gi brukeren mulighet til å følge 

med på bidrag som har blitt gitt av andre og for å kunne ha en oversikt over hva sine egne bidrag går til.

 Vi startet først å brainstorme rundt appen med fokus på dens innhold ved et mål om å dekke de 

etablerte behovene. Vi skisserte ulike skjermbilder med forklarende stikkord for å få med alle de 

funksjonelle og ikke-funksjonelle kravene vi ønsket å dekke. Før vi startet med  å videreutvikle appen ville 

vi samle inn  tilbakemeldinger og meninger fra brukere om hva de tenkte om denne idéen. 

 Vi hadde en fokusgruppe med fem personer. Der vi introduserte dem for app-idéen og viste frem 

skisser og tekst. Deretter fortalte vi om bardropsene og hvordan appen og bardropsen kan fungere 

sammen. Vi hadde forberedt oss med satte temaer og spørmål som hørte til hvert tema for å få mest 

mulig tilbakemeldinger fra deltagerne . Etter vi 

hadde introdusert brukerne for idéene 

hadde de en åpen diskusjon med hverandre i 

fokusgruppen om hva de syntes om denne idéen. 

Her hadde vi en passiv rolle hvor vi lot 

deltakerne selv sitte å diskutere, mens vi tok 

lydopptak og skrev notater til det som ble sagt. 

Etter de var ferdige med å diskutere i gruppen 

stilte vi dem de spørsmålene vi hadde forberet 

for å gå mer i dybden. 

10.2 Kravspesifikasjon 1.1

Basert på den ny-innsamlede dataen kom vi 

opp med en moderert og utvidedet 

kravspesifikasjon for appen (se Bilde 19).      Bilde 19. Kravspesifikasjon for appen

    Bilde 18. Prototype av Bardrop med stativ. 

    Bilde 17. High-fidelity prototype av Bardrop. 
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11. Utvikling av App-prototypen 
Etter at vi transkriberte lydopptaket og renskrev notatene fra fokusgruppen, analyserte vi dataen og trakk ut 

de idéene som ble best motatt. De likte blant annet tanken rundt det å kunne få en oversikt over sosiale 

medier, presentert på et interaktivt verdenskart. Vi fikk også positiv tilbakemelding på ideen om å ha en 

funksjon som kan gi tilbakemelding på hva pengene går til.  I tillegg fikk vi bekreftet hvilke av de sosiale 

mediene som var ønskelig å ta med i den endelige løsningen. 

 For å starte designen av app-prototypen, begynte vi å designe skjermbilder ved hjelp av 

programvarene “Photoshop” og “Sketch”. Videre satt vi de sammen ved hjelp av “Pop app” for å simulere 

en reell fungerende app. 

 Fokuset vårt lå i å dekke de funksjonene som vi kom frem til fra datainnsamlingene og samtidig 

følge strategier for enkelhet (Joshi, 2015) med mål om å designe for en god brukeropplevelse. Vi valgte 

derfor å organisere appen inn i ulike kategorier, blant annet fire hovedmenyer der vi skjuler menyens 

underliggende valg. Disse blir først gjort synlige etter valgt meny. Vi tok også utgangspunkt i “strive for 

consistency” som er en av dataforskeren Ben Shneiderman’s gyldene regler for HCI-design (Joshi, 2015). 

Dette siden vi lager en app som er en tjeneste som de fleste er kjent med fra før.

 

12. Eksperiment 
12.1 Definisjon av forskningshypoteser 

Siden vi hadde mye fokus rundt å ha en feedback-funksjon i appen dannet vi to hypoteser ut i fra tidligere 

innsamlet data, en nullhypotese og en alternativ hypotese. Med disse ønsket vi å undersøke hva som var 

mest forstålig for brukerene; grafisk feedback eller tekstlig feedback.
   
 H0: Det er ingen forskjell på antall riktige svar etter feedbacken har blitt presentert via grafiske 

 skjermbilder sammenlignet med tekstlige skjermbilder. 

 H1: Det er forskjell på antall riktige svar etter feedbacken har blitt presentert via grafiske 

 skjermbilder sammenlignet med tekstlige skjermbilder. 

12.2 Gjennomføring av eksperimentet 

Ut ifra hypotesene kan man se at vi ønsket å teste de to 

avhengige variablene; forstålighet og memorerbarhet. Vi 

undersøkte kun en uavhengig variabel, feedback 

presentert ved skjermbilder, og brukte derfor  

“basic design”. (Lazar, Feng og Hochheiser, 2010:45)

 I utgangspunktet hadde vi tenkt at det holdt med 

én pilottest for hver av forholdene, men det viste seg 

derimot at noen av spørsmålene ikke var helt riktig 

formulert. For å være sikre på at resultatet skulle bli 

riktig til andre runde, hadde vi derfor en ny pilottest.

 Vi hadde to ulike testforhold ettersom vi 
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    Bilde 20. Grafisk og tekstlig 



valgte å undersøke den uavhengige variabelen på to 

ulike måter, grafisk og tekstlig. På grunn av dette ut-

førte vi between-group design og utsatte derfor deltag-

erne kun for ett av de to forholdene. Dette valget gjorde 

vi blant annet for å unngå læringseffekten som kunne 

oppstått dersom deltageren ble utsatt for begge forhold. 

Eksperimentet bestod av tilsammen 28 deltakere. 

 I forkant av eksperimentet forberedte vi en boks 

med 28 lapper som bestemte om testen skulle utføres 

med grafisk-feedback eller med tekstlig-feedback, hvor 

det var 14 lapper for hvert forhold. Vi utførte så 

eksperimentene ved å kun ha én av oss som ledet 

eksperimentene, som foregikk med to deltagere om 

gangen og startet ved å la deltagerene trekke fra 

oppgaveboksen. Testen vår er altså et ekte eksperiment 

ettersom forholdene var tilfeldig utdelt til deltagerne. 

Dermed forklare testlederen deltagerene kort hva de 

skulle gjøre, og presenterte de for en bildefremvisning av 

tre ulike skjermbilder på en iPhone hvor de fikk beskjed 

om å følge med på skjermen. Skjermbildene inneholdt 

ulik informasjon som vil bli representert enten grafisk 

eller tekstlig, avhengig av hvilken testgruppe personene 

havnet i. Vi fortalte de ikke hva bildene på skjermen representerte og hva vi testet. Dette gjorde vi for at alle 

deltagerene skulle stille likt med minst mulig informasjon til grunne, for å forsikre oss at de alle hadde det 

samme utgangspunktet før de gjennomførte eksperimentet. Etter endt bildefermvisning fikk deltagerne selv 

gå gjennom og svare på en rekke spørsmål med satte svaralternativer. 

12.3 Analyse av eksperimentet 

Ettersom vi har brukt between-group design hvor vi utsetter hver deltager kun for ett forhold og er 

interessert i å studere én avhengig variabel egnet det seg å utføre en “Independent-samples t test” hvor vi 

brukte programmet “SPSS”. (Lazar, Feng og Hochheiser, 2010:76-78) Fra t-testen får vi sjekket om 

spredningen innen gruppene er den samme. Her ser vi på 

sig-verdien vår er over 0.05 noe som tilsier at spredningen er 

den samme, noe som er en forutsetning for å kunne 

signifikant teste forskjellene. Da 

vår 2-tailed Sig-verdi er under 

0.05 kan vi med 95% sikkerhet 

si at forskjellen vi har funnet er 

signifikant og at denne     Bilde 23. Independent-samples t test.  
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   Bilde 21. Pilottest av eksperimentet. 

    Bilde 22. Gjennomføring av eksperimentet. 



forskjellen kan finnes igjen. Dermed 

kan vi konkludere ut i fra resultatene fra 

denne t testen at det er en signifikant 

forskjell mellom antall riktige svar 

mellom grupper som ble presentert for 

feedback via grafiske skjermbilder 

sammenlignet med tekstlige skjermbilder 

(t(26)) = 2.611, p < 0.05) (se Bilde 23).

 Ut i fra dette velger vi å forkaste 

null hypotesen noe som gjør at vi må ta til 

betraktning at vi kan ha begått en “Type 

I error”, hvor vi har feilaktig forkastet 

hypotesen til tross for at den er sann. En 

av de biasene som kan ha forekommet og 

dermed bidratt til å øke risikoen for type I 

error er deltager-bias. Noen av deltagerne 

i eksperimentet studerer Informatikk og 

kan dermed ha deltatt i lignende tester 

tidligere. Dette kan gjøre at disse stiller 

med forkunnskaper som kan påvirke 

validiteten til resultatene. Svarene ble presentert i form av tre eller fire svaralternativer per spørsmål, som 

gjør at det er 33.33% eller 25%  sjanse for at deltageren får riktig svar ved gjetning. Et lavt antall deltagere 

i eksperimentet vårt kan ha bidratt til at denne “random error-en” har gitt spesielt store utslag, noe som også 

kan ha vært årsaken til at vi ikke fikk en “normal distribution”. (Lazar, Feng og Hochheiser, 2010:56)

 På grunn av tid- og plassmangel valgte vi å utførte testen med to deltakere om gangen, dette er ikke 

ideelt ettersom dette kan skape miljø-bias som kan påvirke testresultatene.

 Ut i fra de nevnte biasene i tillegg til at sub-populasjonen vår er relativt liten med få deltagere kan vi 

ikke med sikkerhet si at vi kan generalisere funnene våre til populasjonen. 

13. Videre testing av appen
13. 1 Brukbarhetstest 

Etter å ha laget en medium-fidelity prototype av appen utførte vi en brukbarhetstest med åtte personer 

i kontrollerte omgivelser. Som i tidligere tester har vi planlagt brukertesten med utgangspunkt i 

DECIDE-rammeverket. (Joshi, 2015) Hovedmålet for brukbarhetstesten var å finne ut hvor tilfredsstillende 

innholdet i appen var for brukeren. Vi ønsket blant annet å få svar på om mappingen i appen var logisk, om 

valget av grensesnittmetaforer var forstålig, og om noe i funksjonene var misvisende eller uklart. For å 

undersøke dette benyttet vi oss av metrikken tilfredshet og målte dette gjennom bruken av 

tilbakemeldingsskjema, hvor alle svaralternativene til spørsmålene ble satt opp i form av Likert-skalaer. 

(Lazar, Feng og Hochheiser, 2010:27)
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    Bilde 24. Data henten ut i fra eksperimentet.



 For å øke validiteten til dataanalysen valgte vi 

å bruke data-innsamlingstriangulering hvor vi benyttet 

oss av både tilbakemeldingsskjema og “thinking 

alound”. Ved å bruke Likert-skalaer i 

tilbakemeldingskjemaet fikk vi dannet oss en tydelig 

og oversiktlig statistikk med kvantitativ data som 

gjorde det enklere for oss å unngå bias i tolkningen. 

Ettersom denne metoden ikke åpner for fordypning og 

videre kommentarer på løsningen fikk vi dekket denne 

mangelen på kvalitativ data fra “thinking aloud” 

teknikken. (Lazar, Feng, Hochheiser, 2010:295) 

 Vi valgte å bruke teknikken “think-aloud” 

som går ut på at deltagerene tenker høyt samtidig som de utfører noen gitte oppgaver. Deltagerene fikk 

beskjed om å si det de tenker, hva de gjør og hva de føler samtidig som de trykket seg rundt i appen. Vi 

valgte å bruke denne teknikken for å få dypere inblikk i deltagerenes kognitive prosesser, og få tolkninger 

fra deltagerne fremfor å trekke slutninger selv. (Lewis, 1982) 

 Oppgavene deltagerne skulle utføre gikk ut på å finne riktig informasjon til gitte spørsmål, ved å 

navigere mellom de ulike funksjonene i appen. Et eksempel på en slik oppgave var: “Finn ut hvor du kan 

lese om Mitt bidrag”. Under testen tok vi også lydopptak som vi brukte videre i analysen for å 

transkriberte alle deltagerenes ytringer, noe vi fikk tillatelse til via bruk av samtykkeskjema. Vi påtok oss 

ansvaret til å foreta evalueringen, hvor to av oss var observatører. Den ene hadde ansvar for å lede testen 

og var den eneste som fikk interagere med deltagerne. Dette gjorde vi for å unngå bias hvor hensikten var å 

sikre at alle deltagerene ble forklart hva de skulle gjøre på en så like måte som mulig. Den andre 

observatøren var passiv, og hadde ansvaret for lydopptaket og eventuelle feil som måtte dukke opp. 

 Brukbarhetstesten vi gjennomførte har en relativ høy pålitelighetsgrad ettersom metrikken vi målte 

var detaljert beskrevet og vi hadde konkrete og tydelige oppgaver som gjør det enkelt for andre å 

gjennomføre testen på samme måte. Testen har et lite omfang, som gjør at funnene våre ikke kan 

generaliseres, da dette hadde krevd et betydelig større antall deltagere. Siden vi har valgt å utføre testen i 

kontrollerte omgivelser, vil vi ikke kunne utelukke at testdeltagerne har blitt påvirket av Hawthorne-

effekten. Dette kan igjen redusere den økologiske gyldigheten til testen. (Lazar, Feng, Hochheiser, 2010:35)

13.2 Analyse av brukbarhetstesten

Noen av de konkrete funnene vi kom frem til etter analysen av dataen vi fikk ut fra transkriberingen var 

forvirring rundt bildet av “puslespillet” på hjemskjermen til appen. Hvor det var mange som trykket på 

bildet fordi de antok at det var en funksjon der. I live-feed funksjonene ville deltageren ha muligheten til 

å zoome inn med to fingere og ikke bare kunne dobbeltrykke for å komme nærmere. Deltagerene syntes 

at event-kalenderen var forståelig og oversiktlig. I periodenssak ønsket noen deltagerene muligheten til å 

“scrolle” nedover. I kategorien statistikk var det mange deltagere som syntes mitt bidrag var oversiktlig og 

konkret, men flere hadde misforstått fremstillingen av fremgang og satte spørsmål rundt hvem denne 

    Bilde 25. Brukbarhetstest av appen.
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fremgangen gjelder for. Her så vi altså at dette skjermbildet 

ikke var definert tydelig nok. 

 Fra statistikken fikk vi raskt en tilbakemelding på 

hvilke deler av appen som fungerte godt som de var. Når det 

kom til de delene som brukerene virket mindre fornøyd med 

var det her vanskeligere for oss å komme frem til hvilke

 konkrete aspekter ved designet som hadde forårsaket dette. 

Derfor foretok vi først analysen av “thinking aloud” 

transkriberingene for så å referere tilbake til og skaffe oss en 

bedre forståelse av den kvantitative dataen. 

 Noe av dataen som utmerket seg i form av lavest 

brukertilfredshet var da “hvor lett det var å forstå den visuelle 

fremstillingen i fremgang-funksjonen?” (se Bilde 26) og “fikk 

du nok informasjon i historikk-funksjonen?”. (Se Bilde 27) og 

“fikk du nok infomasjon om periodenssak?” (se Bilde 28). En 

samling av disse funnene utgjorde hovedpunktene vi tok med 

oss videre for å bestemme hvilke designendringer vi skulle 

foreta før vi kunne ferdigstille vår høyoppløselige prototype.

14. Høy-oppløselig prototyper
14.1 Designprinsipper

Ettersom vi utvikler en app som vi ønsker skal kunne passe inn i en reell setting har vi hatt mye fokus på 

designprinsippet “consistency” for å utnytte kunnskap brukerne allerede har. Dette gjør at brukeren raskere 

kan sette seg inn i de ulike funksjonene til appen. Måten vi har gjort dette på er at vi har brukt virkemidler 

som muliggjør handlingene “dobbeltap” til å zoome inn på kartet, swipe-funksjon til å godkjenne betaling og 

for å bla seg videre i undermenyer, og et gjenkjennbart symbol som representerer “tilbake-funksjonen” i 

systemet.  Noe annet vi også har hatt fokus på er god mapping for å øke forståligheten hos brukeren. Her har 

vi blandt annet brukt tydelige metaforer for å legge grensesnittet så nær som mulig brukerens mentale 

modell og med dette gjøre det enklere for brukeren å skjønne hva som er neste steg i systemet. Et eksempel 

på dette er at vi har brukt et tannhjul-symbol som representerer “Innstillinger” og et kamerasymbol for å 

åpne kamerafunksjonen.  

14.2 Introduksjon til appen

Over en gitt tidsperiode på rundt to til tre måneder settes et mål for en bestemt veldedighetsak som Plan 

Norge har bestemt å arbeide med. Appen skal gi brukeren muligheten til å bidra med små beløper til 

periodenssak. Dette gjør man ved hjelp av en betalingsfunksjon i appen, der en bidrar med et selvvalgt 

beløp i forbindelse med at man kjøper andre varer i kantinen. Når en bruker appen registreres bidraget og en

totaloversikt av pengesummen som alle brukere har samlet inn felles vises som en totalsum i appen. På 

denne måten kan en både følge sitt eget bidrag og fremgangen for hele felleskapet.
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    Bilde 26. “Hvor lett var det å forstå den visuelle      fremstillingen i fremgang-funksjonen?” 

    Bilde 27. “Fikk du nok informasjon i    historikk-funksjonen?” 

    Bilde 28. “Fikk du nok informasjon om 
      periodenssak?”



 For å systematisk forklare de viktigste funksjonene i appen har vi valgt å lage et oversiktsbilde (se 

Bilde 29). Dette bildet består av ulike nummererte skjermbilder, som vi refererer til i den videre 

forklaringen nedenfor. 

 Appen består av fire hovedkategorier; statistikk, Plan Norge, live feed og min profil. (1) Ved å trykke 

på puslespillet får brukeren opp informasjon om hva som er periodens sak, altså den veldedighetsaken en 

bidrar til for den satte tidsperioden (2). Puslespillet vil oppdatere seg ved å legge til brikker etterhvert som 

bidraget for perioden øker. 

  I statistikken skal brukeren kunne få informasjon om det hittil felles innsamlede bidraget (3), 

historikk av tidligere avsluttede saker (4), og en oversikt over hvor mye pengesummen en selv har bidratt 

med tilsvarer (5). 

 Plan Norge-kategorien inneholder informasjon om Plan Norge for å gi brukeren muligheten til å 

skaffe seg videre innblikk i det organisasjonen står for, hvordan de arbeider, kontaktinformasjon og hvordan 

bli fadder (6). 

 I live feed-funksjonen har brukeren mulighet til å følge med på poster fra de ulike sosiale mediene 

Instagram, Facebook, Snapchat og Twitter. Disse blir presentert på et felles kart hvor brukeren kan sortere ut 

i fra det enkelte sosiale mediet de ønsker se poster fra (7). Postene som legges ut er fra privatpersoner som 

knyttet til Plan Norge sine saker. Disse blir lagt til på kartet ved at personen hashtagger med “PlanNorge” og 

innlegget blir synlig ved en pin ut i fra hvor personen da befant seg. Det blir også lagt ut innlegg direkte fra 

Plan Norge sine kontoer, disse er tydelig markert med en blå pin på kartet. Ved å trykke på en pin kommer 

det opp en “preview” av innlegget, og dersom en ønsker å lese mer, kan en trykke seg videre hvor posten blir 

åpnet på det mediet den opprinnelig ble postet. Brukeren kan også dele poster videre på sine egne kontoer 

(8). 

    Bilde 29. Skjermbilder fra appen

16

3. 4. 5.

6.

2.

1.

7.8.9.

12.
11.

10.



 Innenfor denne funksjonen har man også mulighet til å se en oversikt over “eventer” som skjer 

samme dag i området en befinner seg i. Her finner brukeren også en event-kalender der en kan se fremtidige 

“eventer” sotert etter dato (9). 

I Min profil finnes det tre undermenyer bestående av; innstillinger, betaling og Bardrop-registrering. Under 

innstillinger kan brukeren justere pengesummen en ønsker å bidra med når en betaler med appen. I tillegg 

er det også mulig å endre bidraget ved å velge “rund-opp”-funksjonen hvor totalsummen blir rundet opp til 

nærmeste femmer. (10)

 For å muliggjøre kjøp med appen har vi valgt å integrere den eksisterende tjenesten “Mobilepay” 

i vår betalingsfunksjon. Dette betalingssystemet gir deg valget i å betale via Bluetooth eller ved å scanne 

QR-koden som finnes på “mobilepay brikken” som ligger ved kassen i kantinen. Så blir totalbeløpet 

registrert i appen og en “swiper” for å bekrefte kjøpet (11). Tilsutt får du en kvittering med totalsummen i 

tillegg til delsummen på bidraget til Plan Norge. 

14.3 Appen og Bardrops

Om brukeren velger å bidra med hjelp av en Bardrop blir dette beløpet registrert i systemet og lagt til 

fellesbeløpet som presenteres i appen. Vi har valgt at både Bardrop og appen skal kunne fungere uten 

hverandre noe som muliggjør at hvem som helst kan bidra uten å vite om appen. De kan derimot fungere 

sammen dersom en ønsker å registrere bidraget en har gitt via Bardropen. Dette er mulig ved å ta et bilde av 

strekkoden ved hjelp av den tilhørende funksjonen i appen og beløpet blir deretter registrert i Mitt bidrag. 

15. Presentasjon av vårt designforslag til Plan Norge 
Vårt andre møte med Plan Norge tok sted på Plan Norges kontorer hvor vi møtte med tre representanter fra 

Plan Norge og Petter Brandtzæg, lederen av delTA-prosjektet. Etter vi hadde presentert vårt designforslag 

var den eneste kritikken vi fikk valget av “Mobilepay” som betalingsløsning. De mente at denne 

funksjonen kunne virke forvirrende, spesielt dersom brukerene ikke er kjent med denne tjenesten fra før. 

Utenom dette var både Plan Norge og Petter, godt fornøyd med forslaget vi presenterte. Spesielt påpekte 

Petter at kombinasjonen av Bardropsene med appen var spesielt god ettersom den ene kunne føre til en 

introdusering av den andre. Plan Norge likte 

spesielt hvor enkle og forståelig Bardropsene var, 

og mente de var realiserbare. De meldte så sin 

interesse i å fortsette et samarbeid med oss med 

tanke på å prøve realisere idéen vår. Til slutt i 

møtet konkluderte vi dermed at neste steg var å 

sende dem den ferdige rapporten og dermed sette 

opp et møte med Plan Norges markedssjef for å 

planlegge eventuelle markedsundersøkelser på en 

større skala enn vi har hatt mulighet til å 

gjennomføre i vårt prosjekt. 
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    Bilde 30. Presentasjon av designforsalg. 



16. Ekspertevaluering av Bardrop og App
Ettersom vi ikke har testet interaksjonen mellom appen og bardropsene tidligere, ville vi brukerteste de to 

prototypene sammen i sine naturlige omgivelser. Ideelt sett skulle vi foretatt en ekspertevaluering tidligere i 

designprosessen, spesielt ettersom vi i den første brukertesten av appen avdekket en del åpenbare 

domene-feil. Disse feilene var blant annet utydelige oversikter og misvisende mapping ettersom slike feil 

vanligvis raskt avdekkes av domeneeksperter. (Rogers, Sharp, Preece, 2011) Med tanke på at Plan Norge 

viste sin interesse i å samarbeide om å ta idéen vår videre, har vi derfor valgt å foreta en ekspertevaluering 

hvor målet var å få tilbakemeldinger på de domene-

manglene som vi og brukerene i brukertestene ikke har 

oppdaget. Domeneeksperten vi valgte å bruke er utdannet og 

arbeider innen elektronikk, fotografi og design. Her valgte vi 

å benytte oss av metoden “cognitive walkthrough” hvor vi lot 

eksperten simulere rollen til vår bruker. Før vi gikk igjennom 

tjenesten forklarte vi hvordan de to prototypene er tenkt å 

fungere i en reell setting, vår definerte målgruppe og hvilke 

oppgaver som er forventet av brukerene ved bruk av disse 

løsningene.(Lazar, Feng og Hochheiser, 2010:256-57:) For 

å sørge for at vi fikk testet alle de mulige funksjonene til 

løsningen vår, satte vi opp en rekke oppgaver som skulle 

gjennomføres av eksperten vår. Bilde 31 viser noen 

eksempler på oppgaver som eksperten fikk utdelt. 

 

    Bilde 31. Oppgaver til eksperten.
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    Bilde 32. Eksperttest av prototypene.



 Noen av de viktigste problemområdene eksperten påpekte var en del utfordringer rundt realiseringen 

av live-feeden på sosiale medier kartet, hvor han blant annet trakk frem filtrering av uønskede poster 

ettersom dette vil kreve mye vedlikeholdsarbeid. Her gav han også et forslag om å legge inn begrensninger 

på antall poster som kan vises på kartet samtidig ved et formål om å holde oversikten ryddig. Ved 

Bardropsene kommenterte han en mangel på tydelig markering på hvilken farge som representerer hvilket 

beløp. Da de tre ulike summene kun står skrevet på selve stativet er det lett at Bardropene blir feilplassert og 

dermed ikke samsvarer til sitt riktige beløp.

 For å unngå å introdusere feil som kan oppstå ved de fremtidige endringene, velger vi også å 

fremheve de delene av systemet som fungerte bra slik det var. (Lazar, Feng og Hochheiser, 2010:274-75) 

Dette var blant annet feedbacken i form av tydelige overskrifter og oversiktlige oppsummeringer av 

statistikken. Logisk bruk av grensesnittmetaforer fra hovedmenyen. Bardropen var intuitiv og forståelig i sin 

utforming og plassering i kantinen. Disse tilbakemeldingene tar vi med oss videre i den videre utvikling av 

løsningene i vårt fremtidige samarbeid med Plan Norge. 

17. Konklusjon
I dette prosjektet har vi jobbet med en konkret design-brief fra et reelt prosjekt, hvor vi har hatt Plan Norge 

som vår samarbeidspartner. Dette har gjort prosjektet mer virkelighetsnært og motiverende, som har ført til 

en enda større forståelse av en mer reell utviklingsprosess.

 Fra tidligere erfaring har vi lært viktigheten i å fordele arbeidsoppgaver ut i fra våre ulike 

kompetanseområder. Dette er noe som har fungert bra i dette prosjekt og har gjort at vi har kunnet jobbe mer 

effektivt og målrettet.

 Etter å ha gjennomført prosjektet har vi blitt kjent med en rekke ny forskningsmetoder og teknikker. 

Dette gjorde at vi møtte på en del utfordringer, spesielt når det kom til å utføre eksperimentet. Den største 

utfordringen var å skaffe nok deltagere som kunne gi oss tilstrekkelig med data å jobbe videre med. 

Siden vi ikke har hatt muligheten til å lansere appen og observere den i bruk over en lengre tidsperiode, er 

det vanskelig for oss å  påstå at vi har nådd det overordnede målet om å få målgruppen vår mer engasjert 

rundt veldedighet. Vi kan derimot si med sikkerhet at vi har levd opp til de forventningene som SINTEF og 

Plan Norge hadde til gjennomføringen av prosjektet ettersom vi fikk en overveldende god respons i vårt siste 

møte med dem.  

 Ved videre realisering av appen er det viktig å ta hensyns til de etiske aspekter rundt live feed-funks-

jonen i de sosiale mediene, da de i stor grad baseres på interaksjon fra brukeren. For at funksjonen skal 

kunne holdes oppdatert og fungere som den er ment, er den avhengig av samspill mellom brukerne og syste-

met. Uten noen interaksjon med brukerne vil ikke kartet inneholde noen poster. Her er det viktig å sensurere 

uønsket innhold som ikke samsvarer med Plan Norges formål og verdier. Hashtaggingen med “PlanNorge” 

på sosiale medier kan føre til at brukerene kan legge ut poster uvitne om at dette legges ut i vår app. Dette 

kan skape en ufrivillig eksponering som ved videre utvikling av appen bør bli tatt til med tanke på lovene 

om personvern og datalagring. (Velden, 2014)
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