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1. Introduksjon  
Vi har samarbeidet med EU prosjektet People’s Smart Sculpture, Oslo Barnemuseum og 

Universitetet i Oslo, representert ved veileder Sumit Pandey. Oppgavene vi fikk utdelt omhandlet 

kjøpevaner og sosial identitet: 

• Hvordan kan vi designe opplevelser som fremmer refleksjon og diskusjon rundt kjøpevaner blant 

de urbane unge og deres tanker om identitet og sosial akseptanse? 

• Hvordan kan vi designe for å spekulere og diskutere naturen av egen og sosial identitet i 

sammenheng med kjøpevaner? 

Gjennom dette prosjektet har vi i samarbeid med veileder designet en videoprototype som illustrerer  

to ulike scenarier ved bruk av en egenprodusert handle-app. Videoen skal starte en tankeprosess 

rundt kjøp knyttet til egen identitet og sosial akseptanse.  

1.1 Prosjektgruppen 
Gruppen re:BrandIt består av Madeleine S. Bekkevold, Hanne Borgersen og Mai Thao Nguyen som 

studerer Informatikk: design, bruk og interaksjon ved Universitetet i Oslo. Vi har ulike interesser, 

erfaringer og preferanser som vi har fått god utnyttelse av i prosjektet. Gjennom hele semesteret har 

vi hatt jevnlige møter med vår veileder. I tillegg har vi hatt gruppemøter minst én gang i uken for å 

sikre fremgang i prosjektet og god kommunikasjon innad i gruppen. 

1.2 Prosjektplan 
I startfasen satte vi opp en prosjektplan for hvordan vi ønsket å gå frem (se figur 1). Den inneholdt 

viktige tidsfrister og milepæler for prosjektet. Planen har vært en god rettesnor for disponering av 

tid. 
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Figur 1. Tidsplan
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1.3 Oppgave og mål for prosjektet 
I samarbeid med veileder valgte vi å kombinere oppgavene vi fikk, da vi mente flere aspekter i 

oppgavene var knyttet sammen. Oppgaven ble tolket slik at vi skulle designe for en opplevelse for å 

skape refleksjon og ettertanke. På bakgrunn av dette fokuserte vi på unges kjøpvaner og 

sammenhengen med sosial påvirkning og identitet. Etter anmodning fra veileder tok vi for oss Oslo 

og skillet mellom øst og vest for å undersøke forskjeller og/eller likheter.  

Før vi begynte designprosessen var vi nødt til å definere ordene kjøpsvaner og opplevelse. Ved 

kjøpsvaner har vi tatt utgangspunkt i hva man pleier å kjøpe og hva som påvirker et kjøp. Da 

oppgaven tar for seg unge valgte vi å se på klær og tilbehør fordi dette er aktuelt for alle i 

målgruppen. Målet for vårt prosjekt er å bruke design til å fremme refleksjon og ettertanke. Ved å 

skape en “hva-hvis”-situasjon er hensikten å få målgruppen til å reflektere rundt egne kjøpsvaner; 

hva påvirker de og hvordan de kan eller bør være i fremtiden. Vi ønsker at prototypen kan bidra til å 

gjøre brukerne oppmerksomme på egne oppfatninger og holdninger rundt sosial påvirkning, og på 

lang sikt bidra til å skape diskusjon rundt forbrukersamfunnet. På denne måten ønsket vi å designe 

for en opplevelse, da en opplevelse i seg selv ikke er mulig å designe (Joshi, 2011). 

1.4 Målgruppe 
I oppgaven ble det oppgitt unge urbane som målgruppe, noe vi synes var uspesifisert. Vi valgte 

derfor å ta for oss ungdom i aldersgruppen 14-21 år. Dette kan i noen tilfeller være en vid 

målgruppe, men for vår oppgave var det hensiktsmessig å nå ut til en stor gruppe. Alle brukerne vi 

har inkludert i prosjektet har en tilknytning til Oslo og kjennskap til forholdet mellom øst og vest. 

1.5 Rapportens struktur 
Rapporten har fokus på metoder vi har anvendt og begrunnelse for valg av disse. Først tar vi for oss 

vår designprosess og analyse av dataen vi samlet inn. Dette dannet grunnlaget for prototypen vi 

utviklet, som presenteres i neste del. Videre presenterer vi evaleringsprosessen og gjennomførte 

metoder, før vi i siste del oppsummerer prosjektet. 

2. Designprosess 
Gjennom designprosessen har vi inkludert brukergruppen og forankret designvalg i forhold til deres 

tanker, meninger og kjøpsvaner. Figur 2 illustrerer prosessen med ulike metoder og aktiviteter vi har 
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gjennomført. Gjennom en spekulativ 

designtilnærming åpner man opp for å 

designe hvordan verden kan være, ikke 

hvordan den er, og inviterer til 

spekulasjon og diskusjon rundt temaet. 

 

2.1 Designtilnærming 
Kritisk design utnytter design for å gjøre forbrukere mer kritisk til deres 

hverdag, spesielt hvordan deres liv blir formidlet gjennom antagelser, 

verdier, ideologier og adferdsnormer (Bardzell, 2013). Kritisk design er 

mer en holdning framfor en metode og bruker spekulative designforslag 

(Dunne, 2007). Vi forkastet denne tilnærmingen da vi ikke ikke ønsket å ta et standpunkt ved å si at 

at det ene er bedre enn det andre; øst er bedre enn vest og vice versa. Valget falt på spekulativ 

design som tar for seg “hva-hvis”-scenarier hvor man designer for hvordan verden kan være, ikke 

hvordan den er. Hensikten er å åpne for debatt og diskusjon om hva slags framtid mennesker ønsker 

(og ikke ønsker) (Dunne et al, 2015). Gjennom prosjektet ønsket vi å markere adferd knyttet til 

kjøpevaner på begge sider av byen, både likheter og ulikheter, for å fremme refleksjon rundt temaet. 

2.2 Litteraturstudie 
Vi begynte designprosessen med en litteraturstudie for å få inspirasjon og forståelse rundt temaet. 

Dette ble gjennomført tidlig i prosessen hvor innholdsanalyse av dataen ikke var hensiktsmessig. 

Multimedia innhold kan deles i to subkategorier: media content og audience content. Medieinnhold 

kan være alt av materiale i publikasjoner som for eksempel bøker, magasiner og aviser, i tv- og 

radioprogrammer, på nettsider eller andre typer opptak som for eksempel bilder, filmer og musikk 

(Lazar et al, 2010).  Vi tok for oss medieinnhold i form av publikasjoner som aviser og magasiner, 

og nettsider som nettaviser og blogger.  

I litteraturstudien søkte vi etter artikler som omhandlet alt fra merkeklær, kjøpepress, økonomi, 

skille mellom øst og vest i Oslo, klesstil, mote og forbrukersamfunnet. Vi kom over flere artikler og 
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Figur 2. Designprosessen

Figur 3. Spekulativ design
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nyhetsinnslag som tok for seg problemet rundt kjøpepress blant ungdom. I 2012 gjorde Ipsos MMI 

en undersøkelse (Eriksen, 2013) med foreldre med barn under 19 år der de fant ut at: 

• Foreldre kjøper ofte dyrere ting til barna enn planlagt: 53 prosent (38 prosent i 2007). 

• Foreldre mener det er stort kjøpepress blant barn og unge: 88 prosent (78 prosent i 2007). 

• Deres barn utsettes for et stort kjøpepress: 50 prosent (43 prosent i 2007). 

  

Videre poengterer flere artikler at det har oppstått et økt press rundt det å ha dyre merkeklær, samt 

at dette kan gi status (Eriksen 2013, Kirkerud 2015 og Kveinå 2015). NRK skriver i en artikkel at 

“Ungdommer er veldig opptatt av å være lik alle andre ungdommer. Jeg kan ikke forby det, men jeg 

vil heller ikke heie det frem, sier rektoren på en ungdomsskole. Det er et motepress og et press på å 

ha ting. (…) Vi har elever som gjør alt de kan for å få skaffe seg det” (Kveinå, 2015). Dette fokuset 

på merkeklær og kjøpepress i forhold til sosial påvirkning ble utgangspunktet for videre arbeid. 

Gjennom prosjektet ønsket vi å designe en prototype som skaper refleksjon rundt disse 

forestillingene.  

2.3 Concept map 
For å strukturere tanker og data fra litteraturstudien ble funnene satt inn i system der vi brukte 

metoden concept mapping. Et concept map er en grafisk metode for organisering og representasjon 

av kunnskap (Kolko, 2010). Vi startet med å identifisiere ord vi knyttet til problemområdet kjøp, og 

skrev ned disse på post-it lapper. Deretter lenket vi ordene sammen etter tilknytning, før vi 

organiserte dem hierarkisk. På denne måten ble vi nødt til å vurdere viktigheten av hvert ord, basert 

på egen forståelse av problemområdet. Til slutt strukturerte vi kartet, fylte inn manglende tekst og 

tegnet det ved hjelp av et digitalt verktøy (se figur 4). Dette ble en god oversikt for å sikre felles 

forståelse av temaet, både innad i gruppen og med veileder.  
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Figur 4. Concept map
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2.4 Brainstorming  
I løpet av prosessen har vi brainstormet flere ganger innad i gruppen for å utvikle idéer. Det var 

nyttig å lese artikler og se filmer vi fikk av veileder for å starte tankeprosesser og få inspirasjon. Vi 

noterte og skisserte idéer kontinuerlig for så å presentere dem for hverandre. På møtene med 

veileder diskuterte vi idéene og tankene, for å kombinere eller bygge videre på noen av dem. Vi 

satte ingen begrensninger, men forkastet urealiserbare idéer. 

2.5 Observasjon 
Videre ønsket vi å selv få et innblikk i brukernes mønstre og vaner, og valgte å gjennomføre direkte 

observasjon i naturlige omgivelser. Ved å observere brukerne på denne måten, uten egen deltagelse 

eller påvirkning, håpet vi å få et lite innblikk i ulike kjøpevaner; hva som skjer ved et kjøp, når og 

hvor folk handler, hva de handler og kjennetegn ved deres væremåte og klesstil. Målet for 

observasjonen var å finne fellestrekk og ulikheter knyttet til dette. Under observasjon er det flere 

faktorer som påvirker oss som observatører. Vi har lett for å filtrere det vi ser og hører og tolke etter 

egne historier, erfaringer og bias (Lazar et al, 2010). For å hindre dette på best mulig måte var vi 

nøye med å unngå tolkning samtidig som vi observerte, og heller gjøre dette i analysen. 

Før gjennomføringen lagde vi en disposisjon over hva vi ønsket å gjøre og bestemte hensikt og mål 

med observasjonen. Vi måtte definere hvordan og hvilke funn vi skulle registrere, samt lokasjon. 

Etter litteraturstudien, egne undersøkelser og utarbeidelse av concept map 

avdekket vi flere påstander om kjøpevaner knyttet til øst og vest i Oslo. Disse 

ønsket vi å få bekreftet eller avkreftet, samt undersøke hvorvidt lokasjon 

spiller en rolle. For å minske sjansene for bias grunnet påvirkning valgte vi å 

notere og observere hver for oss. Under observasjon kan situasjoner bli 

komplekse og endres raskt (Lazar et al, 2010). Dersom det var mulig ville vi 

skissere og fotografere de ulike situasjonene som oppstod, samt notere stikkord 

med penn og papir. En slik detaljrik dokumentasjon av funnene var nyttig for 

analysen.  

Observasjonene ble gjennomført i Oslo: Karl Johan og Oslo city i sentrum, 

Eger og Steen & Strøm som representant for vest, samt Stovner senter og 

Grønland for øst. Dette er folksomme steder og det var derfor viktig å sile vekk 
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personer som falt utenfor målgruppen. Under obsevasjon så vi på ulike aspekter som brukernes 

klesstil, hva de handlet, antall besøkende i butikker, fordeling av kvinner/menn og hvordan 

butikkene så ut. Vi fikk inntrykk av at enkelte steder øst og vest i Oslo bekrefter samfunnets 

stereotyper med en "elegant vest" og en "shabby øst". Generelt sett så vi at disse oppfatningene og 

skillene holder på å viskes ut, der forskjellene i klesstil og kjøpevaner mellom øst og vest er på vei 

ut. 

2.6 Intervju 
Etter gjennomført observasjon satt vi igjen med nye spørsmål til brukerne om hvorfor de har slike 

kjøpevaner. Vi ønsket å høre deres tanker rundt kjøp, og grad av sosial påvirkning. Intervju gir 

mulighet til å stille åpne spørsmål, samt gå i dybden, noe som resulterer i kvalitativ data (Lazar et 

al, 2010). Metodetriangulering gir mulighet til å styrke validiteten til dataen, og vi valgte derfor å 

gjennomføre intervjuer. Målet var å få indikasjoner på om tidligere datainnsamling var 

sammenfallende med nye funn. 

Vi planla semistrukturerte intervjuer med både åpne og lukkede spørsmål. Dette ga oss mulighet til 

å kartlegge generell informasjon, samt gi oss pålitelig, sammenlignbar og kvalitativ data der 

brukerne kunne reflektere og utdype hvis det var ønskelig (Rogers et al, 2014). Spørsmålene 

omhandlet blant annet hvor og når de handler, kvantitet versus kvalitet, merker, påvirkning og deres 

garderobe. I tillegg utformet vi ti påstander knyttet til kjøp, med utgangspunkt i vårt concept map og 

data vi hadde samlet inn gjennom litteraturstudien og observasjon. Ved hjelp av pilotintervju fant vi 

ut at gjennomførelsen tok for lang tid og at noen spørsmål måtte omformuleres. 

Intervju med elleve personer i alderen 14-21 år ga oss mange relevante svar, både med grupper og 

enkeltpersoner. Ingen spørsmål omhandlet sensitiv informasjon og deltagelsen var anonym. Vi 

gjorde et bevisst valg på å ikke ta opptak underveis for å unngå påvirkning på deltagerne, men 

noterte i stedet. Under noen av gruppeintervjuene oppstod det diskusjon grunnet ulike meninger. 

Det var interessant å høre hvordan enkelte skiftet mening i løpet av diskusjonen og lot seg påvirke 

av venner. Enkelte svarte at de kjøper klær for å bli bedre behandlet og akseptert i vennegjengen, og 

flere svarte at de merker press fra sosiale medier og “populære” grupper på skolen. Noen 

kommentarer vi fikk var: “Man blir mer akseptert med merkeklær.” (Elev 15år), “Det andre har vil 

jeg også ha!” (Elev 16 år) og “Man blir påvirket av andre og spesielt av media.” (Student 18 år). 
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2.7 Innholdsanalyse og persona 
Datainnsamlingsmetodene vi brukte resulterte i kvalitativ data. Vi gjennomførte derfor 

innholdsanalyse av audience content i form av egne notater fra intervjuer og observasjoner. 

Analysen har tre faser; først identifisere hovedkategoriene, deretter ta for seg hver komponent og 

studere egenskaper og dimensjoner ved disse, for å til slutt bruke denne kunnskapen til å bedre 

forståelsen og få større innsikt om hovedtemaet (Lazar et al, 2010). Som nevnt tidligere var det ikke 

hensiktsmessig å gjennomføre denne type analyse av litteraturstudien. På dette stadiet i prosessen 

valgte vi å trekke inn relevant litteratur i analysen, for å kunne sammenligne opp mot nye funn. Ved 

å gjennomføre innholdsanalyse fikk vi mulighet til å gå i dybden og undersøke teoretiske tolkninger 

for å utvikle ny kunnskap (Lazar et al, 2010). 

Vi kodet dataen etter en a priori-tilnærming ved å identifiserte kategorier ut fra eksisterende 

litteratur og forskning. Hovedkategoriene var sosial påvirkning, økonomi, sosial status og 

merkevare/brands, da dette var temaer som gikk igjen i litteraturen. Vi ble enige om felles 

retningslinjer før vi satte i gang med kodingen for å sikre like forutsetninger og at krav til 

pålitelighet ble oppfylt. Vi kodet dataen hver for oss ved å se etter nøkkelelementer, som for 

eksempel objekter, handlinger og konsekvenser (Lazar et al, 2010). Deretter sammenlignet vi 

resultatet, som vi organiserte og strukturerte i forhold til hovedkategoriene. For å sikre konsistent 

koding utførte vi reliabilitetssjekker opp mot relatert litteratur. Metodetrianguleringen bidro også til 

å sikre kvaliteten på den innsamlede dataen. 

Resultatet av kodingen viser at mange påpekte merkeklær og betydningen det har i dagens 

kjøpsfokuserte samfunn. Merkefokuset gjør at flere velger designerklær og har dyre kjøpevaner. Det 

er stor bevissthet rundt merker når man gjør et innkjøp. Likevel påpekte noe data at «alle klær er 

merkeklær», samt at merker er lite avgjørende for et kjøp. De fleste, uavhengig av lokasjon, er 

bevisste rundt problematikken om kjøpepress knyttet til merkeklær, men gjør lite for å endre 

trenden.  
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Litteraturstudien samt innholdsanalysen viste store forskjeller i pris og promotering av varer. Øst 

har mye salg og flere eksemplarer av en vare, mens vest har en minimalistisk og eksklusiv 

fremstilling. I tillegg fant vi ut at mange er opptatt av å bli lagt merke til når de vurderer et kjøp. 

Analysen viste at ungdom fra øst i Oslo mente at kvalitet hadde mye å si for om de kjøper et 

produkt, mens ungdom fra vest la større fokus på at produktene fremstilles som eksklusive med god 

kvalitet. 

 

Ut fra analysen lagde vi tre personas som en grafisk 

fremstilling av dataen; én for hvert av ytterpunktene fra øst og 

vest (se figur 6 og 7), og én for midten. Dette hjalp oss å 

fremheve likheter og ulikheter ved dataen, da personas 

tydeliggjør kjennetegn og mønstre hos brukerne (Rogers et al, 

2014). Vi trakk ut fire fellestrekk; påvirkning fra sosiale medier og venner, egen oppfatning av 

produktet, viktigheten av å passe inn, samt sammenheng ved merkevare, kvalitet og status. Det var 

delte oppfatninger blant deltagerne hvorvidt de føler en form for sosiale forventninger og press, 

eller ønske om å bli akseptert av andre. Ut fra disse funnene ønsket vi å spekulere videre rundt 

sosiale aspekter som påvirkning av venner, familie, kultur og samfunn, media ol., som ble 

utgangspunktet for videre utforming samt design- og metodevalg. 

2.8 Idéutvikling og skissering 
Etter innholdsanalysen hadde vi en større idémyldring for å komme opp med idéer basert på 

innsamlet data og som svarte på oppgaven. Vi har gjennom hele prosessen skissert mange idéer, 

deriblant interaktivt plagg, briller som fremstiller en alternativ virkelighet; verden med klær i sort/

hvitt eller en verden uten merker, sosialt press i form av et rom med hviskelyder og klær med 

tydelig fremstilling av pris og merke (se figur 8). Etter diskusjon ble vi enige om at flere var 

dømmende eller fremmet enkelte synspunkter, noe som ikke var ønskelig for vår designtilnærming. 

Vi endte derfor opp med en kombinasjon av idéer, hvor vi jobbet videre med en app fremstilt 

gjennom en videoprototype. 
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Figur 6. Vest Figur 7. Øst

Figur 8. Forkastede idéer og skisser
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3 Prototyping 
3.1 EWVØ-app 
Designkonseptet er en app som promoterer klær og tilbehør, der fremstillingen endres etter 

lokasjon. Avhengig av hvor du befinner deg i Oslo blir appens design endret, der utformingen er 

basert på dataen fra ytterpunktene (øst/vest). Klesmerket har fått navnet EWVØ, EastWestVestØst, 

som en illustrasjon på den geografiske fikseringen. Når man befinner seg på østkanten er prisene 

lavere og fremhevet, større fokus på salg, og designet er mer ordinært (se figur 9). På vestkanten 

promoteres klesmerket og designet som mer eksklusivt, prisene er høyere og produktet står i fokus 

(se figur 10). Da sosialt press var et gjentagende tema i analysen ønsket vi å bruke dette i 

designkonseptet for å illustrere dette presset. Vi la til en snakkeboble med mulighet for 

kommunikasjon med venner om produktet man viste interesse for.  

Etter å ha utviklet designkonseptet med ulike 

idéer rundt appen, presenterte vi dette for vår 

veileder ved hjelp av enkle skisser og 

storyboard i form av low-fidelity prototype. 

Dette var nyttig for å vise mulige 

brukssituasjoner, detaljer rundt appen og 

hvordan man kan interagere med den (Rogers et 

al, 2014). Veileder var positiv til konseptet og 

gjennom diskusjon gjorde vi noen forbedringer. 

Før utvikling av en high-fidelity videoprototype 

undersøkte vi hvordan ulike klesbutikker har 

utformet sine nettsider og apper for 

promotering av varer. Dette brukte vi som 

inspirasjon for design av EWVØ-appen. Videre 

produserte vi flere low-fidelity prototyper i 

form av mer høyoppløselige skisser, før vi 

brukte digitale verktøy som JustInMind og Sketch til å utforme og lage wireframes. Deretter ble 

dette satt sammen til en “funksjonell app” ved bruk av InVisionApp. For å sikre at skillet mellom 

øst og vest kom tydelig frem hadde vi fire runder med fremvisning av appen til designere og 

brukere i målgruppen, før den ble ferdigstilt.  
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Figur 9. Designet for øst

Figur 10. Designet for vest
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3.2 Video 
For å presentere appen valgte vi å lage en videoprototype som viser to ulike scenarier fra øst og vest 

i Oslo. Vi ønsket å skape en “hva-hvis”-verden, der hensikten var å gi folk en opplevelse de kunne 

spekulere rundt. Gjennom videoprototyping fikk vi mulighet til å illustrere denne verdenen på en 

troverdig og realistisk måte, fremfor å interagere kun med appen (Mackay et al, 1988). Det var ikke 

hensiktsmessig å lage en installasjon hvor fokuset lå på interaksjon med appen, da konseptet 

omhandler en helhetlig brukssituasjon. Vi tegnet storyboard for å planlegge utvikling og 

oppbygging av filmens scener, et viktig hjelpemiddel mellom idé og video (Rogers et al, 2014).  

Videoprototypen viser to scenarier for to personer som bruker appen, der de 

reiser fra hver sin kant av byen. Når de to personene i videoen ser på et 

produkt vises en kommentar fra venner om hvorfor de burde kjøpe plagget. 

Deretter hører personene flere hviskninger, som illustrerer egne tanker og 

påvirkninger fra omverden. Disse hviskningene er basert på sitater og tanker 

fra intervjuene vi gjennomførte, og hensikten er å få brukerne til å reflektere 

rundt egne kjøpspåvirkninger. Til slutt møtes personene i sentrum av Oslo der 

de blir konfrontert med de ulike fremstillingene. Appen ber brukerne om å ta 

et valg knyttet til deres identitet; øst eller vest (se figur 11).  

Vi pilottestet videoprototypen for å undersøke om budskapet kom tydelig frem. Ut fra dette måtte vi 

gjøre endringer som å legge til ulike filtre og forklarende tekst på øst og vest, musikk og 

lydjusteringer samt endre rekkefølgen på noen scener.  

Link til videoprototype: https://www.youtube.com/watch?v=fj8DwLNwrLo 

3.3 Designvalg 
Utformingen av designet er basert på flere av designprinsippene og estetikken fra kjente 

nettbutikker. Spesielt har consistency blitt vektlagt, da brukerne blir presentert for appen over kort 

tid i videoprototypen. Det er viktig at de raskt forstår hvordan den fungerer og hva som skjer. I 

tillegg er det to utforminger av appen, og det var viktig at disse har samme elementer og er 

konsistente. Begge utformingene bygger på constraints da vi har begrenset valgmulighetene i 

appen. Brukerne blir presentert for en forside med blant annet meny og kommentarfunksjon, samt 

undermenyer og visning av produkter. Ved å inkludere få funksjoner, på bakgrunn av 
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designprinsippet visibility, vil brukerne være bevisste på hvilke begrensninger de har og hva de kan 

gjøre videre (Rogers et al, 2014). 

For vestkant-versjonen av appen er simplicity lagt til grunn der rene linjer, klassisk utseende og lite 

tekst blir presentert for brukerne (se figur 10). Østkant-versjonen har et grovere og røffere design, 

oppbygd av mange farger, prisfokus, mye tekst og informasjon til brukeren (se figur 9). 

4 Evaluering 
4.1 Metodevalg for evaluering 
For å velge metoder for evaluering var vi nødt til å ta hensyn til mål og hensikt for prosjektet, 

ressurs- og tidsbegrensninger og tilgjengelige deltagere. Hensikten med videoprototypen var som 

nevnt tidligere å skape reaksjoner rundt unges kjøpevaner. Målet med evaluering ble derfor å få 

tilbakemelding fra brukerne om deres kjøpevaner, før og etter visning av videoprototypen, for å 

undersøke om den påvirket tanker og endret deres syn på temaet. Dette gjorde det naturlig å velge 

evalueringsmetoder som måler kvalitativ data fremfor kvantitativ. Eksperiment, rene 

avkrysningsskjemaer og brukbarhetstesting ble derfor ekskludert som evalueringsmetoder. 

Brukbarhetstesting ville resultert i feil type data, da appens funksjonalitet og brukbarhet ikke var 

fokus i prosjektet. Valget falt derfor på en metodetriangulering der vi kombinerte observasjon, 

spørreskjema og intervju med enkeltpersoner og grupper. Dette ga mulighet til å nå ut til et 

mangfold av brukere og sammenligne dataen opp mot hverandre. Intervju åpner for å utvikle idéer 

og dele innsikt som er vanskelig å fange opp ved spørreskjema. På den andre siden er spørreskjema 

nyttig for å nå ut til en stor andel brukere over store geografiske områder for raske svar (Lazar et al, 

2010). Ved observasjon fikk vi mulighet til å se umiddelbare reaksjoner og adferd hos brukerne.  

4.2 Design av evaluering 
Før vi designet evalueringen bestemte vi hvor og når den skulle gjennomføres. Dagen@Ifi, en 

karrieredag for informatikkstudenter ved UiO, var en fin arena for å rekruttere deltagere mellom 

18-21 år. For å samle inn data blant den yngre delen av målgruppen fra 14 år og oppover, ønsket vi 

å besøke skoler for å intervjue og observere ungdommene i deres naturlige omgivelser. 

Vi planla å vise frem videoprototypen samt stille åpne spørsmål før og etter fremvisningen. I tillegg 

ønsket vi å observere reaksjoner og kroppsspråk underveis. Det ble lagt opp til at brukerne først ble 
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presenteret for en skala som strekker seg fra øst til vest, for deretter bli bedt om å plassere egen 

garderobe og klesstil på denne. Videre ønsket vi at de skulle rangere i hvor stor grad de påvirkes av 

andre når de foretar et kjøp (lite ↔ mye). Deretter var planen å vise frem videoprototypen og 

dersom det er ønskelig la deltagerne se nærmere på appen gjennom wireframes. Deltagerne ville så 

blir spurt om deres umiddelbare reaksjoner, for å videre bli bedt om å 

plassere seg selv i forhold til egen identitet (øst/vest). Til slutt planla vi å 

få deltagerne til å lage en hashtag knyttet til opplevelsen. Skjemaer ble 

laget på forhånd for å notere svar fra deltagerne. Arbeidsoppgaver ble 

fordelt slik; én fikk ansvar for å stille spørsmål og kommunisere med 

bruker, én noterte og én observerte.  

For å utvikle gode spørreundersøkelser kreves velformulerte og tydelige spørsmål siden brukeren 

ikke har mulighet til å stille spørsmål tilbake (Lazar et al, 2010). Vi designet oppbyggingen med 

spørsmål og videoprototypen på samme måte som ved intervjuene, men formulerte spørsmålene 

med mer utfyllende og forklarende tekst. I tillegg la vi opp til mulighet for å utdype og kommentere 

dersom det var ønskelig. 

4.3 Deltagere 
Vi ønsket å inkludere et stort antall deltagere innen målgruppen som enten er oppvokst eller bosatt i 

Oslo. Selv om målgruppen er ganske stor med unge i alderen 14-21 år og lett tilgjengelige, var det 

en utfordring å skaffe brukere som både hadde tid og lyst til å delta. Vi kontaktet flere skoler for å 

evaluere hos dem, men de hadde ikke anledning til å ta imot oss. Dermed endte vi opp med å dra ut 

til møtepunkter og offentlige steder i nærheten av skoler hvor det var stor tilgang på unge i 

målgruppen. For å kunne generalisere funn kreves et representativt utvalg av målgruppen og 

forskning over lengre tidsperiode enn vi hadde mulighet til i kurset. Likevel fikk vi gjennomført 

evalueringen etter målet vi satte på forhånd der 110 brukere deltok. 

Flere av deltagerne var under 16 år, men fordi ingen spørsmål omhandlet personopplysninger 

(Personopplysningsloven, 2000, §2) innhentet vi kun muntlig samtykke fra deltagerne. Vi opplyste 

dem om prosjektet, formålet, deres rettigheter til å trekke seg underveis og anonymitet. Det ble også 

opplyst om at vi ikke tok bilder eller opptak underveis. Fordi selve evalueringen var lite tidkrevende  

for hver enkelt deltager var det ikke nødvendig å belønne dem. 
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4.4 Pilottest 
Før selve evalueringen gjennomførte vi tre runder med pilottester på 

intervju, observasjon og spørreundersøkelse. Det var nødvendig å 

omformulere noen spørsmål, samt behov for en kort presentasjon av tema 

og deltagerens oppgaver på forhånd. Pilottestene var nyttig å gjennomføre 

da vi fikk gjennomkjøring av arbeidsoppgaver og mulighet til å gjøre 

forbedringer. 

4.5 Gjennomføring av evaluering 
4.5.1 Intervju og observasjon 
Dagen@Ifi resulterte i et mangfold av ulike svar. Arrangementet 

hadde et tett program og mange stands som førte til varierende 

engasjement. Etter noen intervjuer oppdaget vi et behov for en 

nummerisk skala der vi lagret deltagernes rangering av klesstil og 

identitet. Dette resulterte i kvantitativ data som gjorde det lettere å 

notere og senere analysere. Gjennom intervju og observasjon av 

ungdom på gaten fikk vi mange svar, og videoprototypen vakte 

større engasjement og diskusjon rundt temaet enn på Dagen@Ifi. 

Vi fikk inntrykk av at ungdommene på gaten hadde en større 

forståelse, mer utdypende svar og færre oppfølgingsspørsmål enn 

deltagerne på Ifi, ut fra svarene de ga oss. Utførelsen av 

evalueringen ble gjort i henhold til planen, med unntak av enkelte 

tilfeller der eksempelvis deltagerne hadde dårlig tid. Underveis 

observerte vi deltagernes ansiktsuttrykk og reaksjoner mens de så 

på videoprototypen. Den i prosjektgruppen som observerte var 

nøye på å holde seg i bakgrunnen for å minske påvirkning på 

deltagerens reaksjon. 

4.5.2 Spørreskjema 
Spørreskjemaet delte vi på sosiale medier for å nå ut til flest mulig. Dette resulterte i mange 

besvarelser, både fra gutter og jenter, men fordi noen falt utenfor målgruppen måtte denne dataene 
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ekskluderes. Enkelte mente at noen spørsmål med svaralternativer burde hatt flere valg, fordi det 

var et for stort skille mellom alternativene. Dette tok vi derfor med oss inn i analysen. 

4.6 Resultat og analyse 
Før analysen gikk vi gjennom innsamlet data for å undersøke om resultatene var konsistente og 

forberede dataen for analysen. Dette innebar sjekker etter mulige formateringsfeil, skrivefeil, 

deltagere utenfor målgruppen og feiltolkninger. For den kvantitative dataen utarbeidet vi 

statistikker, mens for den kvalitative dataen gjennomførte vi en innholdsanalyse.  

Basert på deltagernes svar for hvor de plasserte sin 

garderobe/klesstil og deres identitet, fremstilte vi 

dataen i et stolpediagram (se figur 12). Resultatet 

viser at flertallet mener de har en klesstil som ikke 

representerer deres identitet. Deltagerne følte 

derimot en tilhørighet til øst eller vest (etter å ha 

sett videoen), mens klesstilen ikke er tilknyttet én 

av sidene (før de så videoen). Dataen indikerer at 

klesstilen ikke påvirkes i like stor grad av geografisk tilhørighet. Under arbeidet med analysen kom 

vi over en artikkel skrevet i A-magasinet som omhandler dette temaet. Den konkluderer med at 

forskjellene mellom øst og vest er på vei bort (Egedius, 2015), noe vår data viser tendenser til.  

Videre sammenlignet vi svarene fra spørsmålene om 

"videoprototypen gjenspeiler virkeligheten" og om "brukerne 

ville akseptert en virkelighet, der butikker og varer endrer seg 

avhengig av geografisk lokasjon". Dette besvarte de etter å ha 

sett videoprototypen der halvparten mente den gjenspeilet 

virkeligheten med en forskjell på kjøpevaner øst og vest i Oslo 

(se figur 13). Det var betydelig færre som ville akseptert en 

virkelighet der prisen er ulik (se figur 14). Flere var skeptiske til 

produktet og stilte spørsmål om det i det hele tatt var samme 

produkt og merke, lik kvalitet eller om varen var fake. 
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Figur 12. Klesstil og identitet

Figur 14. Aksepterer?

Figur 13. Gjenspeiler?
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For den kvalitative dataen, innsamlet etter fremvisning av videoprototypen, tok vi utgangspunkt i 

hovedkategoriene fra gjennomført innholdsanalyse (2.7 Innholdsanalyse og persona), da disse 

fortsatt var aktuelle. I tillegg fant vi en ny hovedkategori underveis, basert på deltagernes 

beskrivelse og termer i dataen, kalt in-vivo kode (Lazar et al, 2010). De fem hovedkategoriene vi 

organiserte dataen etter var; økonomi, geografi, sosial påvirkning, sosial 

status og merkevarer/brands. Vi hadde samme forutsetninger som forrige 

innholdsanalyse for å kvalitetssikre kodingen og validiteten. Alle i 

prosjektgruppen kodet hver for seg for så å sammenligne resultatene der 

vi trakk ut gjentagende data. Deretter organiserte vi resultatet under 

hovedkategoriene. 

Både under og etter tolkning av dataen har vi gjort sammenligninger av resultatene etter alder innad 

i målgruppen (Lazar et al, 2010). Dataen viste at temaet var mer aktuelt og skapte større 

engasjement blant ungdomskole- og videregåendeelever. På forhånd hadde vi skrevet ned punkter ut 

fra innholdsanalysen (2.7 Innholdsanalyse og persona) som vi håpet deltagerne ville kommentere 

for å bekrefte at videoprototypen skaper refleksjon. Disse var pris, kvalitet, merke, venner, sosial 

påvirkning, popularitet, press, forbruk, status og promotering. Dataen som var kodet er oppført i 

tabellen (se figur 15), og viser at flere av momentene ble nevnt gjentatte ganger. 

Hensikten med å få deltagerne til å lage hashtager var for å høre førsteinntrykk og tanker som 

oppstod umiddelbart etter at de så videoprototypen. Resultatet av kodingen viser at flere deltagere 

reflekterte rundt temaet, ettersom mange av punktene ovenfor ble nevnt. Hashtager som 

#likereEnnManTror og #leiSkillet er sammenfallende med resultater vist i figur 13 og 14. I tillegg 
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underbygger #tilpasningsdyktig, samfunnslikhet, #likereEnnManTror og trend at målgruppen er 

opptatt av å tilpasse kjøpevaner etter omgivelser og sosiale grupper. 

4.7 Konklusjon av analyse 
Det er ikke mulig å trekke en endelig konklusjon hvorvidt videoprototypen skaper refleksjon som 

fører til varig endring og nytt handlingsmønster, da dette krever mer og omfattende forskning. 

Analysen viser at mange av deltagerne startet en tankeprosess etter å ha sett videoprototypen der 

noen kommentarer vi fikk var: 

• “I bunn og grunn er man ikke så forskjellig om man kommer fra øst eller vest i Oslo.” 

• “Små avstander, store forskjeller.” 

• “Øst betyr ikke at man har dårlig råd.”  

• “Folk som tjener mer bør betale mer. Samfunnslikhet.”  

• “Uansett hvor man kommer fra bør man bruke det man er komfortabel med.” 

• “Nei, jeg føler meg ikke sosialt påvirket fordi jeg har funnet min stil, men om “min stil” er 

påvirket, det kan diskuteres.” 

Flere kommenterte egne kjøpevaner og hva som påvirker dem. Selv om mange mente at 

videoprototypen var virkelighetsnær, er det færre som ønsker et slikt samfunn. Analysen av 

evalueringen gir dermed en pekepinn på at videoprototypen har bidratt til å vekke tanker blant 

deltagerne i målgruppen. Metodetrianguleringen gir troverdighet til dataen da de ulike metodene 

kom frem til lignende resultater. Flere tilbakemeldinger tydet på at deltagerne var åpne for 

påvirkning, men hvorvidt de er villig til å faktisk gjøre endringer har vi ikke hatt mulighet til å 

undersøke. 

4.8 Mulige svakheter i evalueringen 
Prosjektet har inkluderert forståelse og undersøkelse av hvordan mennesker handler og reagerer. Å 

arbeide med mennesker er en av de mest utfordrende og informative aspektene innen HCI, ved at 

det gir mulighet for å samle inn verdifull informasjon (Lazar et al, 2010). Som en følge av dette er 

planlegging viktig for å hindre forsinkelser ved uforutsette hendelser og problemer som kan oppstå. 

Ved å pilotteste og planlegge i god tid har vi forsøkt å unngå disse problemene. Videre kan arbeid 

med mennesker bidra til ulike former for menneskelige feil der deltagerne kan føle seg presset til å 
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oppgi rett svar for å tilfredsstille intervjueren, oppgi svar for å ta seg godt ut eller frykt for å skille 

seg ut fra mengden. Dette kan påvirke gyldigheten av dataen og er viktig å ta hensyn til. 

Ved analyse av kvalitativ data vil det ofte stilles spørsmål rundt validitet, da analytikeren ofte lar 

subjektive meninger farge resultatene (Lazar et al, 2010). Da vi har vært tre analytikere som har 

analysert hver for oss, for videre å sammenlikne resultatene, er sjansene for subjektiv påvirkning 

lavere. Vi kan likevel ikke se bort fra dette da prosjektet står oss nært, og temaet er godt diskutert 

innad i gruppen. Jevnlige møter med veileder har vært en god arena for nye innspill og minske 

sjansene for mulig bias. Vi har også prøvd å designe gode planer og opplegg før gjennomførelsen av 

ulike metoder, for å sikre høy reliabilitet. Ved å utvikle et sett med retningslinjer før vi kodet og 

analyserte dataen har vi lagt til rette for et godt utgangspunkt for konsistent og høyere kvalitet på 

kodingen.  

5 Oppsummering 
5.1 Veien videre 
Videoprototypen er basert på spekulativ designtilnærming som viser hvordan verden kan være. For 

å kunne fastslå at vårt designalternativ skaper refleksjoner som fører til endring, kreves forskning i 

samarbeid med målgruppen over en lengre tidsperiode enn dette kurset strekker seg over. Ideelt sett 

ville vi gjennomført flere evalueringer og etablert et tettere samarbeid med deltagere fra 

målgruppen, jevnlig og over lengre tid, for å følge opp deres utvikling og eventuelle nye 

kjøpevaner. Dette kan undersøkes blant annet gjennom fokusgruppe, dagbok eller etnografi. 

Dataen indikerer at brukerne reflekterte rundt konseptet og konfrontasjonene de ble stilt overfor 

gjennom videoprototypen. Som nevnt tidligere er det usikkert hvorvidt dette endret deres 

holdninger til forbrukersamfunnet. Ved å videreutvikle designkonseptet, kan veien videre inkludere 

nye designalternativer som presenterer temaet for brukeren gjennom andre medier og 

interaksjonspunkter. Hensikten med nye designalternativer er å skape refleksjon rundt temaet som 

en gjentagende påminnelse i brukernes hverdag. Under brainstorming ble flere designalternativer 

bearbeidet i henhold til konseptet, der noen av disse dannet utgangspunkt for mulige 

videreutviklinger. Ett designalternativ er en butikk der pris og promotering av varer endres ut fra 

den enkelte kunde sin geografiske tilhørighet. Et annet alternativ er knyttet til reklame av produkter, 

der personer fra øst og vest blir presentert for ulike visninger av den samme reklamen. Disse 
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utviklingene av designkonseptet kan få brukerne til å oftere reflektere rundt temaet vi tar opp på nye 

måter. Brukerne blir stilt overfor valg og blir jevnlig konfrontert med deres kjøpevaner gjennom 

kontinuerlig eksponering. 

5.2 Konklusjon 
I vår designprosess har vi tilegnet oss kunnskap og erfaring med forskningsmetoder for 

datainnsamling og evaluering innen HCI. Gjennom samarbeidet med People’s Smart Sculpture ble 

vi utfordret til å benytte en spekulativ designtilnærming, noe ingen i prosjektgruppen hadde 

kjennskap til på forhånd. Vi ble nødt til å sette oss inn i ny tankegang der designet skulle åpne for 

spekulasjon fremfor å løse et problem eller kritisere. 

Gjennom metodetriangulering har vi samlet inn relevant og nyttig data som støttes opp av 

litteraturen vi har studert. Vi har lagt ned mange timers arbeid og gjort grundige analyser for å 

begrunne designvalg og kunne trekke slutninger av dataen. Dataen gir imidlertid ikke grunnlag til å 

trekke endelige konklusjoner som nevnt tidligere. Etter en iterativ og omfattende prosess endte vi 

opp med vårt design av videoprototype som gjenspeiler designkonseptet. Analysen viser at 

prototypen på god vei bidrar til å gjøre brukerne oppmerksomme på egne oppfatninger og 

holdninger rundt sosial påvirkning. Dataen indikerer at videoprototypen bidrar til resonnement 

rundt kjøpevaner, med gode muligheter for videreutvikling. 
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