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Forord 
 

 

Dette bachelorprojekt er udarbejdet af Datalogi og Informatik 

studerende på 6. semester  på Roskilde Universitet under vejledning 

af Hans Christian Asmussen. 

 

Vi vil gerne give et stort tak til vores vejleder Hans for yderst 

motiverende og konstruktiv vejledning, samt hans opbakning 

gennem hele projektforløbet. Derudover vil vi gerne takke vores 

respondenter og informanter der har deltaget i vores voxpop 

undersøgelse og fokusgruppeinterview. 
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Abstract  
 

This paper examines existing scan and go applications for 

supermarkets in Denmark and identifies the design issues to develop 

a design solution which will meet users’ needs and contribute to a 

better user experience. 

 

We investigate the problem field using participatory design through 

qualitative methods as the primary source of data collection. We apply 

UX techniques to understand users’ needs, design solutions using 

storyboarding and wireframing and evaluate design through the 

interview with the focus group. Furthermore, we discuss the influence 

of technology on society based on the theories about continuing 

acceleration of social changes by German sociologist Hartmut Rosa. 

 

Our collaboration with actual users of scan and go apps has 

contributed to a deeper understanding of the problem field. The result 

of this paper is a user flow, which forms a basis for the further 

development of a higher fidelity prototype. Finally, we conclude that 

technology influences society. However, based on our research, the 

dimension of the impact of technology on an individual is indistinct. 
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1. Indledning 

Selvbetjening spiller en vigtig rolle i digitaliseringsbølgen, hvor kunderne får 

mulighed for at handle hurtigere og nemmere. Ifølge BusinessInsights, bliver 

kunderne hurtigt utålmodige ved at stå i køen, og en hurtig betjening bidrager til 

kundens positive oplevsle i butikken (Business Insights, 2018). Selvbetjening er 

således en mulighed, som vil i fremtiden blive implementeret i flere forskellige 

brancher. 

 Selvbetjening har ændret den traditionelle indkøbstur i supermarkederne og 

flere forretninger på tværs af koncerner og brancher implementerer digitale 

teknologier gennem tiden. Det er stadig en forholdsvis ny teknologi i Danmark, på 

trods af dens stigende popularitet. Scan-og-betal løsningen giver butikskunder 

mulighed for at tage en vare fra hylden, scanne den og betale gennem scan-og-

betal app uden interaktion med butikspersonale, og komme hurtigt ud af butikken. 

Ved at anvende en scan-og-betal applikation (app) kan kunder undgå kø og 

minimire interaktionen med personalet. Derudover kan kunden også se en 

digitaliseret version af tilbudsaviser og kvitteringer (Riis, 2022). 

 

1.1 Problemfelt 
Da scan-og-betal teknologien stadig er relativt ny i Danmark, kan der forekomme 

fejl og udfordringer i brugen af teknologien. Derfor er det stadig nødvendigt at 

have medarbejdere i forretningen for at hjælpe brugerne. En af grundende er, at 

visse produkter har en aldersgrænse på og skal derfor udleveres af en 

medarbejder. I scan-og-betal apps kan der også forekomme stikprøver for at sikre 

at ingen med lange fingre kommer ud af butikken, eller har scannet varene ind for 

mange gange.  

 

Vi vil tage udgangspunkt i designet af eksisterende scan-og-betal apps i 

supermarkedsbranchen. Herunder vil vi undersøge brugernes oplevelse af 

teknologien, samt hvilke udfordringer den skaber. Med udgangspunkt i den 
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indsamlede data gennem brugerinddragelse, vil vi give et udkast til en design af 

scan-og-betal app til supermarkeder med fokus på øget brugervenligheden. Vi 

mener yderligere at det er relevant at inddrage Hartmut Rosas (Rosa) teori om 

fremmedgørelse og acceleration for at se på hvilken påvirkning teknologisk 

acceleration har haft på individet. 

 

Problemformulering og arbejdsspørgsmål 

I forlængelse af vores problemfelt, har vi udarbejdet en problemformulering, 

som vi vil tage udgangspunkt i:  

Hvordan skal en scan-og-betal app til supermarkeder designes 

for at opfylde brugernes behov og hvilken indflydelse har 

teknologien på den samlede oplevelse? 

 

Desuden har vi formuleret nogle arbejdsspørgsmål, som vil understøtte vores 

problemformulering: 

1. Hvilke funktioner har scan-og-betal apps? 

2. Hvilke behov opfylder scan-og-betal-apps? 

3. Hvordan benytter brugerne scan-og-betal apps?  

4. Hvordan påvirker scan-og-betal apps brugernes købsoplevelse? 

5. Hvordan kan man fremme brugertilfredsheden af scan-og-betal apps 

gennem designet af disse? 

6. Hvordan ser man på digitalisering af hverdagshandlinger i lyset af den 

teknologiske acceleration? 

 

1.2 Afgrænsning 

Vi har afgrænset vores undersøgelse på flere områder for at holde os indenfor 

problemfeltet. Først og fremmest vedrører det vores fokus på scan-og-betal apps 

og supermarkedsapps med scan-og-betal funktionalitet. Baggrund for dette er at 

scan-og-betal teknologi bliver i stigende grad implementeret i supermarkeder over 

hele landet, og vi sigter efter at forbedre købsoplevelsen. Vi vil også pointere, at i 
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denne rapport fokuserer vi udelukkende på scan-og-betal apps til smartphones, og 

ikke selvbetjeningskasser ude i butikkerne. 

 

Vores metodiske overvejelser har ligget på hvordan vi bedst muligt kunne få 

respons fra brugerne af scan-og-betal apps, da vores målgruppe i dette projekt er 

eksisterende brugere af denne teknologi. Vi har valgt at udføre en kvantitativ 

undersøgelse for at få et indblik i brugernes oplevelse af scan-og-betal apps. Vi har 

benyttet os af en voxpop tilgang fremfor spørgeskemaer, da vi på den måde får 

direkte kontakt til målgruppen og større forståelse af brugerne. 

 

Desuden har vi fravalgt at udvikle en high-fidelity funktionelle prototype da det 

kræver en bredere undersøgelse og brugertests. I stedet har vi valgt at lave en 

wireframe, som fokusgruppen kunne afprøve, og derefter modellere et user flow 

som produkt for projektet med fokus på appens funktionalitet og brugervenlighed. 

 

1.3 Semesterbinding 
I vores projekt inddrager vi teorier og metoder fra tre dimensioner inden for 

humanistisk-teknologisk uddannelse, som er; Design og konstruktion (D&K), 

Teknologiske systemer og artefakter (TSA) og Subjektivitet, teknologi og samfund 

(STS). 

 Vi inddrager STS-dimensionen ved at benytte etnografiske metoder for at 

indsamle empiri til vores undersøgelse, og hermed inddrage brugerne i 

designprocessen. Vi anvender Rosas teorier om teknologisk acceleration og dets 

indflydelse på samfundet. 

 TSA-dimensionen inddrages ved at undersøge eksisterende scan-og-betal 

løsninger og modellere et udkast til et nyt design af en scan-og-betal app. 

Derudover benytter vi metoder fra D&K til at skitsere vores produkt ved brug af 

storyboarding og wireframing. 
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1.4 Double Diamond 
Vi benytter Double Diamond framework i vores projekt til at bekræfte 

problemstillingen og skabe designløsningen. Den destår af fire faser, som vi 

opbygger vores projekt efter, og disse vil vi komme nærmere på i dette afsnit. 

 

Design Council’s Double Diamond er et framework for innovation og en klar og 

simpel visualisering af en designproces (Design Council, u.å.). Ved at følge denne 

design framework vil der lægges stor vægt på fire kerneprincipper, som sikrer et 

effektivt arbejde. Disse er; Put the people first, Communicate visually and inclusively, 

Collaborate and co-create, Iterate (Design Council, u.å.) I vores projektarbejde 

lægger vi især vægt på princippet om brugerinddragelse og visuel 

kommunikation.  

Figur 1. Double Diamond Framework (Design Council, u.å.) 

Tæt samarbejde med reelle brugere bidrager til gensidig læring mellem 

projektgruppen og brugere, og sikrer, at visionerne bygger op på brugernes behov  
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og virkelige udfordringer (Bødker et al., 2008, s. 76). Den visuelle kommunikation i 

vores projekt sker gennem storyboarding og wireframing, for at udveksle 

forståelser om et problem og generere idéer (Design Council, u.å.). Metoderne, 

som bruges i denne designproces, er struktureret i tre områder; Explore, Shape og 

Build, hvor vi danner viden om emnet, som vi bruger til at bygger prototyper. 

 

Double Diamond består af to diamanter, hvor den dybe udforskning af et problem 

gennemføres (Research) inden den fokuserede designproces påbegyndes 

(Design). Double Diamond består af fire faser. Den første diamant er Research-

delen, og har to faser, Discover the problem og Define the problem. Da vi i vores 

projekt har fokus på scan-og-betal teknologien i supermarkeder, har vi i Discover 

fasen testet flere supermarkedsapps for scan-og-betal funktionen. Her fandt vi ud 

af, at der er en del supermarkedskæder, der endnu ikke har implementeret denne 

teknologi i forretningen. Vi besluttede at undersøge hvordan en scan-og-betal 

teknologi kan være med til at forbedre brugernes oplevelse af handlen i et 

supermarked, og derfor gik videre til at teste de eksisterende apps med scan-og-

betal for funktioner og udfordringer. Dette har vi gjort i Define the problem fasen, 

hvor vi har gennemført en autoetnografisk undersøgelse, en voxpop og et 

fokusgruppeinterview, som har bidraget til at definere problematikkerne. Ud fra 

disse har vi defineret en problemformulering, som vi har arbejdet med i den næste 

Design del af Double Diamond. 

 

I Design-delen har vores fokus været på udviklingen af produktet. I den tredje 

Develop fase udviklede vi et storyboard, hvor vi diskuterede og kortlagde 

brugernes behov og appens funktionalitet. I denne fase blev en interaktiv wireframe 

også udviklet. Derefter har vi i Deliver fasen præsenteret en wireframe til 

fokusgruppen, som har afprøvet og evalueret det. På baggrund af deres feedback 

har vi udviklet en user flow, som visualiserer en løsning på, hvordan en UX af scan-

og-betal app skal udvikles for at opnå brugertilfredsheden og opfylde brugernes 

behov.  
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2. Metode 
Denne metodeafsnit indeholder redegørelser for de metoder, vi har anvendt til 

indsamling af empiri. For at danne et vidensgrundlag omkring scan-og-betal apps 

har vi først gennemført en autoetnografisk undersøgelse efterfulgt af en voxpop 

undersøgelse. Til sidst har vi afholdt to fokusgruppeinterviews, som danner 

grundlag for projektets empiriindsamling. 

 

2.1 Empiriindsamling 
 

2.1.1 Autoetnografisk metode 

Vi har i vores projekt benyttet os af autoetnografisk metode til at indsamle kvalitativ 

viden om scan-og-betal teknologien, set fra brugeres perspektiv. Dette har hjulpet 

os med at forså funktionaliteten i de eksisterende scan-og-betal apps og erfaringen 

ved brugen af disse. Dette skabte fundamentet for vores forståelse af denne 

teknologi og satte rammerne for spørgsmålene i vores voxpop undersøgelsen.  

 

Målet med denne metode er at udfordre forståelsen af viden, samt de forestillinger 

og praksisser der ligger bag, som til tider bliver taget forgivet. Autoetnografisk 

metode benyttes til at undersøge et felt og kritisere kulturelle forhold gennem en 

personlig linse af personlige oplevelser (Karlsson et al., 2021). 

 

Autoetnografi kendetegner personlige erfaringer til at undersøge og/eller kritisere 

kulturel erfaring. Vi, som autoetnografer, gør dette i vores undersøgelse ved at 

inddrage personlig erfaring til at formidle spørgsmål til brugerne af scan og betal 

apps og på den måde indsamle empirien til videreundersøgelse af funktionaliteten 

og æstetikken af apps i et mere fokuseret interview med brugerne. Autoetnografi 

skaber et gensidigt forhold til brugerne og fremhæver forholdet mellem deres 

oplevelser og vores oplevelser. Tanken om gensidighed antyder også, at publikum 
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nærmer sig og handler på det værk, de læser med en følelse af ansvar – de er ikke 

passive modtagere af en tekst eller forestilling, men er i stedet positioneret som 

aktive deltagere, der forventes at handle. Med denne metode bestræber vi os på at 

skabe en forståelse og forbindelse til brugerne (Holman Jones et al., 2016). På trods 

af autoetnografi ikke har en bestemt tilgang eller formål til at forske på, er det en 

måde at gøre noget anderledes med teori og dens relation til erfaring på.  

 

Denne forskningsmetode er relevant for vores projekt, da det baner vejen for vores 

forståelse af teknologien på forskellige niveauer og nuancer. Med vores personlige 

erfaringer, er forståelsen for brugervenligheden, funktionaliteten og æstetikken 

større. Vi kommer tættere på brugernes perspektiv og erfaringer med appen og 

heraf et grundlag til at starte på vores voxpop undersøgelse. 

 

2.2.2 Voxpop 

Den viden, som vi har fået gennem autoetnografiske forskning, ville vi benytte til at 

skabe overblik over hvilke tilgange til indsamling af empiri vi skal benytte i 

undersøgelsen. Dette vil vi gøre i form af et voxpop interview. Denne form for 

interview er især brugbar og effektiv i forbindelse med at komme direkte i kontakt 

med brugerne og hermed danne et vidensgrundlag. 

 

Voxpop udføres i kontekst af det problemfelt der ønskes undersøgt, som i vores 

tilfælde har været foran et supermarked med scan-og-betal teknologien (Voxpop | 

cfia, u.å.). Vi har lavet simple lukkede spørgsmål med tydelig formulering og spurgt 

tilfældige brugere af scan-og-betal apps foran udvalgte supermarkeder, som vi 

tidligere havde besøgt i forbindelse med autoetnografisk forskning. Beliggenhed 

af disse supermarkeder havde en betydning for antallet af respondenter, da 

andelen af scan-og-betal brugere er højere i supermarkeder i boligområder. Derfor 

er størstedelen af vores data indsamlet i Kvickly ved Valby st., Netto ved Teglholmen 

og Rema1000 på Vestamager. Det har været udfordrende at finde en Rema1000, 

hvor der er implementeret scan-og-betal teknologi i butikken, da deres scan-og-
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betal app blev udgivet for nyligt og blev først tilgængelig på App Store i november 

2021 (REMA 1000 - Scan Selv i App Store, u.å.). Ligeledes har Rema1000 på 

Vestamager, ifølge en butiksrepræsentant, fået implementeret scan-og-betal 

teknologien i foråret 2022. 

 Vi har begrænset vores indsamling til at vare én time per supermarked, hvor 

tidsrummet for dataindsamlingen lå om eftermiddagen på en hverdag.  

 

Voxpop undersøgelsen har været et pejlemærke, der har gjort os opmærksomme 

på nogle problematikker i forhold til scan-og-betal appen. Den data, der 

fremkommer af voxpoppen, er et løst fingerpeg. Ved brug af voxpop har vi fået et 

meget umiddelbar indtryk over brugernes erfaringer af scan-og-betal apps. Vi vil 

dog ikke basere vores undersøgelse på voxpop metoden, da der kan sættes 

spørgsmålstegn ved hvorledes resultatet af denne metode er gyldig. 

 

2.2.3 Fokusgrupper 

I fokusgruppeinterview er der fokus på interaktionen mellem interviewpersonerne, 

derfor er det en god måde til at producere data om sociale gruppers fortolkninger, 

interaktioner og normer, hvorimod den er mindre velegnet til at producere data om 

individers livsverden. Forklaring på dette er at den enkelte deltager i fokusgruppen 

får sagt meget mindre end i et interview. Desuden har interviewer også bedre 

mulighed for at spørge ind til den enkeltes forståelser og erfaringer i et interview 

end i fokusgrupper. 

 En klassisk fejl, når mange fokusgrupper gennemføres er hvor fokusgruppen 

bliver til en slags udvidet individuelt interview. Derved bliver resultatet en helt 

anden slags datamateriale, hvor de sociale interaktioner ikke kommer til deres ret. 

Den sociale interaktion spiller en stor rolle i fokusgrupper, dog kan det også hindre, 

at alle forskelle i erfaringer og perspektiver kommer frem (Halkier, 2009, s. 9–10). 

 

Fokusgruppens kombination af gruppeinteraktion og emnefokus gør dem særligt 

velegnede til at producere empiriske data. Her lægges der især vægt på hvad 
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mennesker foretager sig, hvor, hvornår, sammen med hvem, hvordan oplever de 

det, og hvordan bliver oplevelsen brugt til at forstå andre situationer (Halkier, 2009, 

s. 9–10). 

 

Udvælgelse af deltagere 

Udvælgelsen af deltagere til fokusgrupper er vigtig, da fokusgruppers produktion 

af viden afhænger af deltagers sociale interaktion med hinanden. Derfor som en 

hovedregel må fokusgrupper hverken være alt for homogene eller alt for 

heterogene, så der opstår for mange konflikter eller at der er nogle forståelser der 

ikke bliver udtrykt (Halkier, 2009, s. 26–46). 

 Det første valg der skal træffes for at udvælge deltagere til fokusgruppen, er 

hvorvidt fokusgruppen skal være segmenteret eller sammensat. Herunder om 

deltagerne i hver enkelt gruppe tilhører eksempelvis samme køn, har samme 

sociale baggrund eller den samme alder. Hvis der er store forskelle i folks 

erfaringsgrundlag, så kan det være svært at kommunikere med hinanden (Halkier, 

2009, s. 26–46). 

 Den samme form for overvejelser gælder også i forhold til fokusgrupper, 

hvor emnet er forbundet med bestemte livssituationer. Hvis deltagerne er i samme 

livssituation, så kan det fx overskygge andre forskelle i social baggrund (Halkier, 

2009, s. 26–46). 

  

Det andet valg træffes på baggrund af, hvorvidt fokusgruppen skal bestå af folk, 

som har kendskab til hinanden. Grupper af fremmede og grupper af bekendte 

skaber forskellige former for social interaktion og gruppedynamikker. Alt efter 

projektets formål og problemstilling, kan begge typer være lige udmærket. 

 

Grupper af fremmede udspiller ikke en masse eksisterende sociale relationer, som 

kan sløre de indholdsmæssige mønstre i deltagernes udtalelser. Desuden kan 

graden af social kontrol blandt folk, der ikke kender hinanden, alt afhængig af 

situationen, være mindre end blandt bekendte. Folk der ikke kender hinanden, skal 
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ikke stå til ansvar for sine udtalelser efter endt fokusgruppeinterview. Det kan 

betyde større frihed til at udtale sig for nogle deltagere (Halkier, 2009, s. 26–46). 

 

Når deltagere skal rekruteres, skal der formuleres en kort forklaring af, hvad 

projektet handler om. Det er vigtigt, fordi de potentielle deltagere skal kunne tage 

stilling til, om de har lyst til at deltage (Halkier, 2009, s. 26–46). Det anbefalede antal 

deltagere i fokusgruppen er varierende og kan ligge mellem 6-12 deltager. Hvis 

fokusgruppen bliver større, risikerer man i høj grad, at interaktionen splittes op i 

undergrupper, som kan være sværere både at observere og transkribere (Halkier, 

2009, s. 26–46). 

 

Strukturering af fokusgruppeinterview 

Strukturering af fokusgruppeinterview afhænger af de forskellige former for input, 

som moderatoren bringer til fokusgruppen. For det første skal man beslutte sig for, 

hvilket niveau af moderering og strukturering, fokusgruppen skal køre efter. 

 Man skal tage stilling til, hvor mange deltagere der skal være med til 

interviewet, hvem der skal være moderator, og hvem der skal fungere som 

observatør og hjælper. Ifølge Halkier, er det bedst ikke at være mere end to for ikke 

at overvælde deltagerne.  

 For det andet, er der en konkret spørgeguide at udforme. For det tredje er 

der mange fokusgrupper, hvor undersøgeren bruger en række hjælpemidler eller 

øvelser som et led i at fremme interaktionen i gruppen (Halkier, 2009, s. 26–46).. 

  

Litteraturen om fokusgrupper beskriver tre modeller, som tydeliggør moderatorens 

involvering og dermed også struktureringen af selve fokusgruppeinterview. Den 

første model er en løs model med meget få og meget brede, åbne startspørgsmål. 

Den anden er en stram model med flere og mere specifikke spørgsmål og måske 

også adskillige øvelser. Endelig, er der tragtmodellen, som er en kombination, hvor 

man starter åbent og slutter mere struktureret. Vi har gjort brug af tragtmodellen i 
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vores fokusgruppeinterview og derfor vil tage udgangspunkt i den (Halkier, 2009, 

s. 26–46). 

 

Tragtmodellen lægger op til en konkret spørgeguide med et par meget åbne 

beskrivende startspørgsmål, som får fokusgruppen til at fortælle ud fra deres egne 

erfaringer. Samtidig bliver der forberedt et par specifikke startspørgsmål samt 

målrettede opfølgningsspørgsmål. Spørgsmålstyper i fokusgrupper skal starte og 

understøtte udvekslinger, diskussioner og forhandlinger mellem deltagerne. 

Startspørgsmål er åbne og ekspansive, dvs. at de lægger op til, at der kan reageres 

på mange forskellige måder. Typisk har man brug for at stille både beskrivende og 

vurderende startspørgsmål, men det er bedst at begynde med de beskrivende, da 

de er nemmest for deltagerne at reagere på (Halkier, 2009, s. 26–46). 

  

Moderatorrollen 

Som med alle andre kvalitative metoder, så afhænger resultatet en del af forskerens 

stand til at bruge sin egen person som metodisk værktøj. Det er et håndværk, som 

i vid udstrækning kan læres ved at tilegne sig andres erfaringer, øve sig i praksis og 

tænke sig om. Det kan dog være svært at gennemføre fokusgruppeinterviews som 

moderator, hvis man har det svært med at tage ordet i forsamlinger, samt skal man 

også være parat til at styre gruppens diskussioner (Halkier, 2009, s. 47–62). 

  

En moderator i fokusgrupper spiller en lidt anden rolle, end en interviewer i et 

individuelt interview, fordi det er en anden og mere omfattende form for social 

interaktion, der foregår. En moderator skal, ligesom en almindelig interviewer, først 

og fremmest være indstillet på at lytte. Deltagerne skal altid tale mere end 

moderatoren. Moderatorens rolle er at være professionel lytter og spørge i en 

balance mellem indlevelse og distance. 

 I fokusgrupper skal der skabes en bestemt form for socialt rum, hvorigennem 

interviewpersonernes erfaringer og fortolkninger kan komme til udtryk i dialog med 

undersøgeren. Det empiriske datamateriale fra alle typer af kvalitative interviews er 
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en samproduktion mellem interviewer og interviewpersoner (Halkier, 2009, s. 47–

62). 

  

Der er to særlige træk ved moderatorrollen. Det første træk er, at man skal kunne få 

deltagerne til at tale sammen, og det andet træk er, at man skal kunne håndtere de 

sociale dynamikker blandt deltagerne. 

 Moderatorens rolle er at muliggøre den sociale interaktion i fokusgruppen – 

ikke at kontrollere den. Som moderator skal man kunne acceptere meget forskellige 

former for social interaktion. Interaktionen kan godt virke fuldstændig spredt og 

usystematisk set udefra, men når man får lyttet til sin lydfil bagefter, er der alligevel 

blevet produceret rigeligt med brugbart stof. 

 Hvis deltagerne ikke får lov til at interagere, som de plejer – uanset om de 

kender hinanden eller bare kender kulturen – kan man risikere, at diskussionerne 

bliver træge at få i gang, og at deltagerne ikke rigtigt henvender sig til hinanden. 

Derved går man glip at den vigtigste dynamik i fokusgrupper, heraf at deltagerne 

henvender sig til hinanden, kommenterer hinandens udtalelser, spørger ind til 

hinanden på basis af deres erfaringer, og diskuterer og forhandler med hinanden. 

 Hvis man forstår fokusgrupper ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv, så 

ser man samtalerne mellem deltagerne som performative. Eksempelvis kan det 

være at deltagerne prøver at få de andre til at acceptere deres vurderinger, eller at 

deltagerne prøver at signalere, at de er normale (Halkier, 2009, s. 47–62). 

 

Alt efter det planlagte niveau af strukturering og moderatorinvolvering, så spiller en 

moderator en mere eller mindre tilbagetrukket rolle – hvilket ikke er det samme som 

ikke at være aktiv (Halkier, 2009, s. 47–62). 

 

Udførelse af fokusgruppeinterview 

Under udvælgelsen af deltagere til fokusgruppen, valgte vi at skrive ud til vores 

netværk om de kendte nogle der havde lyst til at deltage. Processen om at finde 
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deltagere til vores fokusgruppe har været svær, da vi var udfordret i at finde og 

samle deltagerne på det planlagte tidspunkt. Det resulterede i, at vi mistede nogle 

deltagere under udvælgelsen. 

 Vi valgte derfor at udvide vores horisont og skrive ud i adskillige grupper for 

Roskilde Universitets studerende på Facebook, i håb om at der er nogle havde både 

lyst og tid til at deltage. 

 

Det lykkedes os at få nogle henvendelser, og vi valgte derfor informanter, som 

havde mulighed for at deltage på det planlagte tidspunkt. Vores deltagere kendte 

ikke hinanden, undtagen to af dem, som var et kærestepar. 

 Vores deltagere havde gennem begge fokusgruppeinterviews god kemi, var 

åbne over for hinanden og gav plads til at alle kunne sige deres mening. Vi 

oplevede dog et par gange, at kæresteparret afbrød hinanden, som kunne havde 

forhindret dem med at udtrykke deres ærlige meninger. 

  

I vores projektgruppe var der ingen der havde erfaring med at interviewe en 

fokusgruppe, derfor udvalgte vi vores moderator på baggrund af, hvor udøvede 

personen var til at interviewe. Vores moderator strukturerede 

fokusgruppeinterviewet efter tragtmodellen, hvor der blev stillet få og meget 

brede, åbne startspørgsmål, og efterfølgende blev der stillet nogle mere specifikke 

spørgsmål.  

 Overordnede vurderede vi, at vores moderator havde løst sin opgave med 

at få deltagerne i fokusgruppen til at føle sig tilpas til at deltage i diskussionen. 

Derudover var der under begge fokusgruppeinterview en hjælper tilgængelig, som 

tog notater og hjalp moderatoren med at observere. 
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2.3 User Experience 

User Experience (UX) er brugeroplevelse bag et produkt eller tjeneste. Det er den 

samlede effekt, som brugeren opnår før, under og efter interaktionen med et 

produkt eller system. Det er denne effekt, man kan undersøge og påvirke ved hjælp 

af UX-initiativer (Hartson & Pyla, 2019, s. 6). 

 User Experience kan opdeles i to grene, som udgør UX i helhed: den første 

er User Experience Design (UXD) og den anden er User Experience Research (UXR). 

UXD involverer design af et produkt, system eller tjeneste. Det kan være i form af 

en webapp eller mobilapp. UXR omfatter primær forskning af data, interviews af 

kunder eller brugere. Derudover indgår sekundær tredjepartsforskning også i UXR, 

som er tidligere data om det pågældende felt. En professionel UX-designer gør 

brug af kombinationen af begge grene (Stull, 2018). 

 

Dét, brugerne ser og føler, samt de emotionelle aspekter, der dannes af et produkt 

eller system, står designeren til ansvar for. Set på brugeroplevelse fra et større 

perspektiv, er det de effekter brugerne får af et produkt før, under og efter 

interaktionen. Designeren skal sørge for at skabe en tilfredsstillende og behagelig 

brugeroplevelse. Det, der definerer brugeroplevelsen, er resultatet af 

interaktionen, uanset om den er direkte eller indirekte. Dernæst handler det om 

effekternes helhed, som brugerne får af produktet eller systemet. Det mærkes 

internt af brugerne og inkluderer brugskonteksten (Hartson & Pyla, 2019, s. 3–25). 

 

Der findes fire rammeskabende aktiviteter i UX-designprocessen, også kaldet UX 

Lifecycle Process (se figur 2): Understand Needs, Design Solutions, Prototype 

Candidates og Evaluate UX (Hartson & Pyla, 2019, s. 8). De fire aktiviteter har hver 

især delaktiviteter, som kan udføres delvist. Vi vil i vores rapport definere de 

nødvendige og brugbare delaktiviteter. 
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Figur 2. UX Life Circle (Hartson & Pyla, 2019, s. 30) 

Understand User har til formål at indsamle data for at forstå brugerne og deres 

behov. Her gør vi brug af datafremkaldelse, som sker i form af autoetnografi, 

voxpop og fokusgruppeinterview. Design Solutions handler om generering og 

skitsering af designidéer. Denne aktivitet ændres og modnes over tid. Vi benytter 

os af delaktiviteten generativt design, som er idédannelse, skitsering, low fidelity 

prototyping og kritik af design udforskning. Derudover har vi gjort brug af 

konceptuelt design, hvor storyboard og systemmodeller bliver skabt. I intermidiært 

design gøres der brug af wireframe, medium fidelity mockups af design forløbere 

og generel skabelse af illustrerede scenarier. Prototype Candidates handler om at 

skabe repræsentationer af design i form af papirprototyper, wireframe, wireflow, 

click-through prototype osv. Prototyper fremstilles i forskellige niveauer af lav, 

middel og høj fidelitet. Under Evaluate UX forstås der, at i denne del vil designet 

blive vurderet, verificeret og forfinet. Designet evalueres med empiriske eller 

analytiske metoder for at forstå faktisk brug af designet. Man evaluerer på 

forskellige komponenter, såsom; brugervenlighed, anvendelighed, følelsesmæssig 

påvirkning og meningsfuldhed.  
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Disse UX-teknikker og delaktiviteter bruger vi løbende i vores projekt. Indsamling 

af data omkring brugeren og brugerindragelse er en del af aktiviteten Understand 

User, hvor vi undersøger brugernes behov og relation til scan-og-betal apps. 

Skitsering af designidéer, som indgår under aktiviteten Design Solutions, udfører vi 

gennem skitsering af storyboards for at visualisere et scenarie om hvordan 

brugeren interagerer med vores app. Derefter prototyper vi en designløsning i form 

af en wireframe, som en del af Prototype candidates aktiviteten. Wireframe bruges 

til et fokusgruppeinterview, hvor fokusgruppen evaluerer designet og giver 

feedback. Alle fire aktiviteter i samspil vil blive benyttet og forme dette projekt. 

 I forbindelse med disse UX-aktiviteter vil vi i de næste afsnit uddybe 

begreberne; participatory design som en del af dataindsamling, prototyping af 

designløsninger, og wireframing. 

 

2.3.1 Participatory design 

Participatory design (PD) anvendes til at udføre design af informations- og 

kommunikationsteknologier og teknologiaktiverede systemer. Brugerne af 

informationsteknologier spiller en afgørende rolle i deres design. De relevante 

aktører inden for det givende problemfelt eller udvikling, er med til at bidrage til at 

formindske fejl og problematikker, og dermed danne struktur og fremgang. 

Brugerne i denne deltagelse inddrages med titlen medforsker, da de med deres 

viden, erfaring og mening spiller en vigtig rolle for projektet. Formålet med at 

inddrage brugerne aktivt i projektet bidrager til at styrke resultatet, da både 

forskerne og brugerne får opfyldt deres ønsker. Begge parter har et fælles mål for 

øjet, som skaber kernen i projektet, nemlig læringsudbyttet, der opstår i processen. 

Forskeren får vigtigt læringsudbytte af at brugerne med deres ”first hands 

expirence” inddrager relevante informationer til projektet, vil det medføre, at 

forskeren med faglig viden kan udføre og fuldende designet af 

informationsteknologien (Simonsen & Robertson, 2013, s. 5–6). Grundværdierne i 

PD er en mangfoldig samling af principper og praksisser for at PD bliver udviklet, 

drevet af løbende bestræbelser på at uddybe vores forståelse af, hvordan 
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kollaborative designprocesser kan muliggøre deltagelse af dem, der i fremtiden vil 

blive påvirket af deres resultater (Simonsen & Robertson, 2013, s. 2). 

 

Formålet med at inddrage brugerne i vores undersøgelse er, at vi kan bruge deres 

erfaringer, viden og frustrationer til at designe, udvikle og give vores bedste bud til 

en optimeret version af en scan-og-betal app. Dette har vi gjort i form af 

fokusgruppeinterview, hvor vi har været særlig opmærksomme på det visuelle og 

funktionelle af de eksisterende scan-og-betal apps. Denne dataindsamling er en del 

af aktiviteten Understand User fra UX-teknikken. Vi, som designere, vil bidrage til 

kreativiteten, og brugerne vil skubbe os mod forståelsen af det praktiske. Som 

resultat af vores samarbejde vil vi give et udkast til et design i form af wireframe, der 

dækker brugernes behov og bidrager til en fornøjede købsoplevelse. 

 

2.3.2 Prototyping 

Prototyping er en proces, som jf. UX-teknikken foregår i Prototype Candidates 

aktiviteten, hvor der udvikles storyboards og wireframes. Det er en vigtig del af 

innovationsudvikling, hvor et design gennemtænkes og afprøves sammen med 

potentielle brugere. Prototyper af lav fidelitet er meget fleksible og billige i 

omkostninger, når der skal laves rettelser.  

 I vores projekt bygger vi horizontale prototyper, som giver en lang række 

funktioner, men med få detaljer (Sharp et al., 2019, s. 433). Dette betyder at på trods 

af brugergrænsefladen kan være interaktiv i en horizontal prototype, sker der ingen 

databehandling i back-end, modsat vertikale prototyper, hvor back-end processer 

aktiveres i samspil med brugerens interaktion med brugergrænsefladen (Bødker et 

al., 2008, s. 240). I horizontale prototyper kan brugeren alligevel føres over til en ny 

skærm ved at interagere med aktiverede elementer på brugergrænsefladen. Denne 

type for prototyper afspejler systemets scope uden at gå i dybden med detaljer, 

samt præsenterer ideer for interessenterne og supplere diskussioner omkring 

designbeslutninger. Derfor har vi valgt denne type af prototyping i form af 

storyboarding til at visualisere brugerens interaktion med systemet, og wireframe, 

som repræsenterer designbeslutninger og danner grundlag for en diskussion i 

fokusgruppen. 
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2.3.2.1 Wireframing 

Før vi begyndte at lave vores wireframe, har vi udarbejdet et storyboard. 

Storyboarding er en form for en prototype af lav fidelitet, som har til formål at 

visualisere forskellige scenarier, hvor brugeren skal udføre en opgave i interaktion 

med et produkt, som er under udvikling (Sharp et al., 2019, s. 426). Ifølge UX Life 

Circle Process er storyboarding en del af aktiviteten Design solutions, da vi benytter 

storyboarding, som et springbræt til det næste skridt i prototyping, som er 

wireframing. 

 

En wireframe er en skitse af en app, der viser funktionaliteten og elementerne på 

brugergrænsefladen, som relaterer til aktiviteten Prototype Candidates. Den er ofte 

skitseret uden nogen former for logo eller farver, da det ofte kan distrahere 

brugerne, derfor anbefales det at lave en sort/hvid skitse (Morson, 2014, s. 69–84). 

Wireframing bruges til et kollaborativt samarbejde på tværs af projektteamet, samt 

mellem teamet og brugerne, fordi det hjælper med at opdage problemer i designet 

tidligt i processen. På den måde kan man undgå store ændringer i produktet på et 

senere tidspunkt i udviklingsprocessen (Garrett, 2011, s. 130). 

 

Det er vigtigt at bruge wireframes, da det hjælper med at samle informationer fra 

brugerne og giver designeren en form for fleksibilitet. Under processen er det 

muligt at lave store ændringer, og hermed prøve nye tilgange for at løse 

brugervenlighedsproblemet. Hvis produktet skal udvikles for en kunde, viser 

wireframe hvad der kan forventes af det endelige produkt (Morson, 2014, s. 69–84). 

  

Første trin i at skitsere en wireframe er at gennemtænke layoutet af appen. Den 

nemmeste og håndgribelige tilgang her er at bruge papir og blyant og tegne 

hvordan layoutet ønskes. Hvis layoutet til appen derimod laves elektronisk, bør 

skitsen være på størrelse af skærmen, som er omrids af en app. Dimensionerne skal 

være nøjagtige, så man fra start arbejder med den passende størrelse. Designeren 

skal herudover fra start sætte sig ind i brugers tankegang og heraf udvikle wireframe 
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med appens overordnet formål og have behovet i bagtanken (Morson, 2014, s. 69–

84).   

 

Andet trin er at fokusere på brugervenlighed, og derfor er det vigtigt, at designeren 

hele tiden har følgende spørgsmål i minde: 

• Hvad er det første brugeren skal gøre når de åbner appen? 

• Hvor er den vigtigste opgave/handling for brugeren? 

• Hvilke informationer har brugeren brug for at se på skærmen for at udføre 

sin opgave/handling? Hvad vil brugeren forvente at se her? 

• Hvis en opgave/handling indeholder flere trin, hvad er den hurtigste og 

bedste vej for at udføre den pågældende opgave/handling? 

  

Det handler om at skitsere noget simpelt, da formålet er at fastholde brugeren i at 

benytte appen. Hvis den er for kompleks, er der risiko for at miste brugerens 

interesse. Målet er at få brugerne ind i appen, hvor de udfører så få trin som muligt 

(Morson, 2014, s. 69–84). 

 

Tredje trin handler om at få feedback på wireframen fra potentielle brugere, 

eksempelvist gennem et fokusgruppeinterview. Disse personer kan lægge mærke 

til flere detaljer, som designeren ikke har taget med i betragtning, derfor er 

evaluering af en wireframe en vigtig del i designprocessen. Ifølge Hartson & Pyla, 

er tænke-højt teknik den mest populære kvalitativte dataindsamlingsteknik om UX 

problematikker i en design, som vi gennemfører i det andet fokusgruppeinterview 

(Hartson & Pyla, 2019, s. 448). Brugernes feedback skal herefter afvejes, og der skal 

ses på både fordele og ulemper ved den løbende prototype inden der tages en 

beslutning om hvorledes ændringerne skal gennemføres til den endelig prototype 

(Morson, 2014, s. 69–84).  
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3. Teori 
Dette afsnit består af teorier fra Hartmut Rosa og postfænomenologi. Rosas teori 

om fremmedgørelse og acceleration er relevant i denne sammenhæng, da 

besvarelsen af vores problemformulering er i høj grad baseret på teorier om 

højhastighedssamfundet og dets fremmedgørende konsekvenser. 

Postfænomenologi giver en videns forståelse af relationen mellem subjektet 

(mennesket) og objektet (teknologi). Vi kommer ind på de fire kernerelationer, da 

det er bestemmende for hvordan mennesket erkender verdenen gennem 

teknologi. 

 

3.1 Hartmut Rosa 
Sociologen Hartmut Rosa starter ud med at skrive i sin introduktion at ”I denne bog 

vil jeg derfor gå tilbage til det vigtigste spørgsmål for mennesket: Hvad er et godt 

liv – og hvorfor har vi ikke sådan et?” (Rosa, 2019, s. 11). Derefter forklarer han 

yderligere, at man kan undersøge strukturen og karakteren af det liv, vi lever, ved 

at fokusere på de tidslige mønstre. Dette er relevant, da han hævder, at ”moderne 

samfund bliver styret, koordineret og behersket gennem et stramt og strikt 

tidsregime, der ikke er etisk artikuleret” (Rosa, 2019, s. 12). Herved hævder han, at 

individer i dag kan beskrives som minimalt bundet og indskrænket af etiske regler 

og sanktioner og dermed som værende ”frie”, alt imens de bliver styret, behersket 

og undertrykt af et mere eller mindre usynligt afpolitiseret tidsregime (Rosa 2014: 

12). 

 

Social acceleration  

Rosas forståelse af mennesket i accelerationssamfundet indebærer, at individet er 

stærkt begrænset af tidslighedens totalitære magt. De tidslige normer i det 

senmoderne samfund har fået en totalitær karakter og opfylder fire kriterier for 

totalitarisme; ”(....) a) de udøver pres på subjekternes viljer og handlinger, b) de er 

uomgængelige, dvs. alle subjekter er påvirket af dem, c) de gennemsyrer alt, dvs. 

deres indflydelse indskrænker sig ikke til et enkelt område af samfundslivet men 
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udstrækker sig til alle aspekter af det, og d) det er vanskeligt eller næsten umuligt 

at kritisere og bekæmpe dem” (Rosa, 2019, s. 88–89). Ifølge Rosa krænker disse 

normer modernitetens kerneløfte om refleksivitet og selvbestemmelse(Rosa, 2019, 

s. 88–89). 

 

Rosa benytter begrebet social acceleration for at indkredse hvad det præcist er, 

som accelerer i det ”moderne samfund”. Social acceleration inddeles i tre 

kategorier, heraf; teknologisk acceleration, acceleration af social forandring og 

acceleration af livets tempo. Tilsammen udgør kategorierne 

accelerationskredsløbet, der fungerer som ”et tæt sammenknyttet 

selvforstærkende feedback-system” (Rosa, 2019, s. 38–40). Dette betyder, at 

accelerationskredsløbet er et selvkørende system, der ikke længere behøver nogen 

ydre drivkræfter.  

  

Den teknologiske acceleration er beskrevet som den mest målbare og 

håndgribelige form for acceleration og dækker over hastighedsforøgelsen i 

produktion, kommunikation og transport. Den teknologiske acceleration har til 

formål at få tingene til at gå hurtigere og haft en stor betydning for, hvordan 

individet opfatter tid og rum. Derfor ”bliver tiden i stigende grad opfattet som 

noget, der komprimerer eller endda tilintetgør rummet” (Rosa, 2019, s. 21). Det har 

medvirket til, at vi kan holde kontakten uden at være fysisk sammen. Individet 

oplever, hvordan det på nye måder bliver muligt at være tilgængelig og forbundet 

til omverdenen. Den teknologiske acceleration kan yderligere bidrage til, at 

individet konstant kan fremstå tilgængelige for omverdenen.  Heraf kan individet 

foretage en række aktiviteter på kortere tid end før, eksempelvis tager det kortere 

tid at sende en mail end at skrive et brev i hånden. I dag sendes og læses der langt 

flere mails end der blev sendt breve før i tiden (Rosa, 2019, s. 30).  

 

Acceleration af social forandring indebærer acceleration af samfundets 

forandringsprocesser. Tidligere var individets sociale position bestemt af, 

eksempelvis familiens erhverv og sociale status, men i det senmoderne samfund 

sker der et brud med fundamentale samfundsstrukturer i familie og arbejde. Dette 
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resulterer i, at fundamentale samfundsstrukturer, såsom arbejde og familie, ikke 

længere forbliver stabile elementer gennem livsforløbet. Samtidig befinder 

individet sig i konstant identitetsmæssig forhandling. Ændring i de sociale 

konstellationer, kan indvirke på individets muligheder for at tage kontakt til andre, 

hvilket kan skabe en form for afhængighed til teknologien. Afhængigheden 

kommer til syne via individets evige trang til at være tilgængelig. En computer eller 

mobiltelefon medvirker til at individet ikke føler sig ensom, da individet altid har 

mulighed for at kontakte sin familie eller venner. Heraf giver teknologien individet 

muligheden for at være alene, men uden at føle sig alene (Rosa, 2019, s. 22–25). 

  

Acceleration af livstempoet er beskrevet som en ”forøgelse af handlinger eller 

erfaringer pr. tidsenhed” (Rosa, 2019, s. 26), og er en konsekvens af ønsket om eller 

det angivelige behov for at gøre flere ting på mindre tid, såsom at lave mad, se tv 

og tale i telefon samtidig – heraf også defineret som ’multitasking’. Dette resulterer 

i, at individet føler sig under konstant tidspres og er i kamp med sig selv, grundet 

behovet for at gøre flere ting på relativ kort tid. Tidsstrukturen er særdeles 

begrænset for individets livsførelse og fører derfor til en følelse af fremmedgørelse 

(Rosa, 2019, s. 26–32). 

 

Fremmedgørelse 

Rosas fremmedgørelsesbegreb lægger sig i forlængelse af Marxs forståelse af 

individets manglende mulighed for selverkendelse. Det handler dog også om en 

fremmedgørelse over for tid og rum. Rosa beskriver fremmedgørelse, som 

værende de handlinger individet ikke ønsker at udføre, men alligevel udfører. 

 Ifølge Rosa, er  stigende hastighed lig stigende fremmedgørende oplevelser. 

Dette karakteriserer fremmedgørelse, som at der lægges stort pres på individets 

frie vilje og deres handlinger. Derfor bliver individet fremmedgjort overfor rummet, 

ting, egne handlinger, tiden og andre (Rosa, 2019, s. 95). 

  

I afsnittet om teknologisk acceleration problematiserer Rosa, hvordan rummet i dag 

ser ud til at ”trække sig sammen” (Rosa, 2019, s. 22). Udvikling i den senmoderne 

verden har ført til, at hverken mennesker, forretninger eller institutioner er bundet 
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til et specifikt sted. Dette har resulteret i, at konkrete lokationer som hoteller, 

universiteter og industrianlæg er tilbøjelige til at blive steder uden historie, identitet 

eller relation. Heraf har den teknologiske udvikling medført til at, vi kan være socialt 

tæt på vores omgangskreds uden, at vi er fysisk sammen. Det medvirker til at 

individet ikke er mentalt til stede i det fysiske rum.  

 

Fremmedgørelse fra ting bygger på grundlaget om, hvordan øget 

produktionshastighed har muliggjort et større materielt forbrug end tidligere. De 

ting vi lever og arbejder med, er i en vis udstrækning fundamentale for vores 

identitet. Hvis man eksempelvis beholder sin bil eller telefon indtil de er nedslidte 

eller gået i stykker, vil der være en stor chance for, at de bliver en del af individet og 

omvendt, at individet bliver en del af dem. 

  I dag bliver tingene ikke længere repareret, de fleste produkter bliver teknisk 

mere og mere kompliceret og dermed har individet ikke evnerne til selv at reparere 

dem. Individet er også mere tilbøjelig til at skille sig af med ting længe inden disse 

ting er fysisk nedslidte. Individet bliver fremmedgjort for dets private leverum ved 

at udskifte ting. Rosa problematiserer altså en slags overfladisk brug af eller mangel 

på kendskab til de objekter, der er en del af individets bolig, idet han fremskriver 

en personlig tilknytning til de elementer af hjemmet, der anvendes gennem årtier 

(Rosa, 2019, s. 97–100). 

  

Fremmedgørelse over for en selv og andre, bygger på grundlaget om ”social 

overmætning”. Vi formår ikke at integrerer vores enkelte handlinger og oplevelser 

i livet, og derfor vil vi fortsat være afkoblede fra omverden. Vi lever i et 

accelerationssamfund, hvor tiden er begrænset, og derfor har den enkelte individ 

ikke tid til at relaterer sig til andre, samt indgå i en dybere samtale.  Herved 

anerkendes individet i mindre grad i de sociale relationer (Rosa, 2019, s. 100–111). 

 

Den primære drivkraft bag accelerationssamfundet er konkurrencetanken, der er 

indlagt i kapitalismen. Her anfører Rosa, at man er nødt til at “danse hurtigere og 

hurtigere bare for at blive stående, hvor man er eller løbe i fuld fart for at kunne 

blive, hvor man er”. Ifølge Rosa er den sociale acceleration og den teknologiske 
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acceleration en konsekvens af et konkurrencebaseret, kapitalistisk 

markedssystem(Rosa, 2019, s. 33–35). Rosa mener, at det kun er i den vestlige 

modernitet, at hverdagens handlinger konsekvent er motiveret gennem en retorik 

baseret på, ’må’ og ’skal’: ” (...) jeg er nødt til at tage på arbejde nu, jeg er nødt til at 

lave min selvangivelse, jeg må lære et fremmedsprog, jeg må se at komme i bedre 

form (..)” (Rosa, 2019, s. 86–87). 

  

Individet føler sig fremmedgjort, når individet eksempelvis arbejder hele dagen 

indtil langt ud på aftenen, uden at der er nogen der har givet ordre på det – og 

selvom individet egentlig ’gerne’ vil tidligt hjem. Fremmedgørelse kan også opstå, 

når der indføres nye uddannelsesmæssige eller økonomiske reformer, eller 

ledelsesmæssige retningslinjer, som man ikke nødvendigvis er enig med (Rosa, 

2019, s. 86–87). 

 

3.2 Postfænomenologi 
I det følgende afsnit vil vi komme ind på projektgruppens valg af det 

videnskabsteoretiske aspekt på projektet, samt en redegørelse for den valgte teori. 

I lyset af Postphenomenological Investigations: Essays on Human- Technology 

Relations skrevet af Robert Rosen Berger og Peter-Paul Verbeek, vil vi tage 

udgangspunkt i den postfænomenologiske tilgang.  

  

Postfænomenologi er det videnskabsteoretiske tilgang, som udspringer af 

fænomenologi. Ved at undersøge fænomenernes fremtrædelse, giver det et indblik 

i den måde verdenen forstås og opleves på, såvel som verdens fremtrædelse, som 

er opdelingen mellem epistemologi og ontologi – menneskets erkendelse og det 

eksisterende. Det, der differentierer fænomenologien fra postfænomenologi er, at 

den fokuserer på teknologiens fremmedgørelse af mennesket fra verdenen 

(Rosenberger & Verbeek, 2015). Hvis vi dykker ned i postfænomenologien, forsøger 

den tværtimod at gøre teknologien en del af menneskets hverdag og skabe en 

relation til den verden, vi lever i. Den vigtige faktor er at forstå relationen mellem 
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mennesket og teknologien og synet på verdenen. De tre relationer er bærende for 

den postfænomenologiske tilgang. 

 

Embodiment relation 

(Jeg-Teknologi) → Verden 

Ifølge Berger og Verbeek, for at forstå teknologi og dens udvikling, fokuserer denne 

fænomen på relationen mellem mennesket og teknologien, og hvordan mennesket 

relaterer dette til verdenen. Med det taget i betragtning ser vi på hvordan 

mennesket oplever teknologien og hvor engageret de er i den. Når teknologien er 

inkorporeret, omformes brugerens oplevelse igennem den teknologi, hvorpå 

teknologien på nogle måder tages med i brugerens kropslige bevidsthed. 

 

Hermeneutic relation 

Verden → (Jeg-Teknologi) 

Udgangspunktet for teknologi og verdenen er den måde mennesket oplever 

verdenen på gennem den pågældende teknologi. Eksempelvis, når brugeren 

anvender scan-og-betal teknologien, så oplever de en anden form for 

købsoplevelse. Her bruger de teknologien til at scanne varerne og handle ind uden 

interaktion med andre mennesker. 

 

Alterity relation 

Jeg-Teknologi -> (Verden) 

Den tredje relation er den måde mennesket interagerer med andre mennesker på. 

Denne form efterligner person-til-person interaktionen, som eksempelvis er 

kontaktskabende forespørgsler i scan-og-betal appen, hvor der anmodes om 

NemID oplysninger eller brugens lokation. Derudover er der stikprøver, hvor en 

medarbejder får en meddelelse om at tjekke kundens indkøbskurv. 

  

Background relation 

Den sidste relation er baggrund relationen, som ordet afslører, så er det den 

miljømæssig kontekst brugeren har med i bagagen. Det er oplevelser, som 

brugeren har med fra tidligere erfaringer. Vi har alle set hvordan kassedamen 
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scanner varerne, og hvordan apps fungerer. Disse to relationer udgør, at vi gennem 

appen selv kan scanne varerne og gennemføre købet digitalt. 

 

Det bærende i dette afsnit er at forstå menneskets relation til teknologien, da det 

danner forståelsen for menneskets syn på verdenen. Dette projekt tager afsæt i 

postfænomenologi, hvor subjektets og objektets relation er bestemmende for 

hvordan vi som mennesker erkender verdenen. Vi fokuserer på brugernes 

oplevelse af scan-og-betal teknologien og skaber vores viden ved at forstå 

brugerne af teknologien og den relation der er imellem. Mennesket og teknologien 

sammen skaber en måde hvorpå en indkøbstur bliver hurtigere og på nogle 

punkter nemmere. 

 

4. Analyse 
Baggrunden for vores vidensgrundlag er baseret på autoetnografisk undersøgelse, 

voxpop og fokusgruppeinterview. Desuden har vi fulgt principperne inden for UX, 

hvor vi benyttede metoderne under Understand needs aktiviteten til 

vidensdannelse. Vi startede med at gennemføre en autoetnografisk undersøgelse, 

hvor vi fik til opgave at afprøve eksisterende scan-og-betal apps. Dette fremmede 

vores viden i forhold til brugen af scan-og-betal apps, og heraf kunne vi lettere 

relatere os til brugernes oplevelser. Dernæst udførte vi en voxpop undersøgelse, 

hvor vi stillede spørgsmål til brugerne af scan-og-betal apps vedrørende deres 

oplevelser af appen. Vores voxpop undersøgelse belyste en del 

bemærkelsesværdige detaljer, og endda nogle vi ikke selv havde været 

opmærksomme på under vores autoetnografiske undersøgelse.  

 Heraf havde vi dannet os et grundlag til at udforme vores 

fokusgruppeinterview og kunne stille mere specifikke spørgsmål rettet mod vores 

problemformulering. Ifølge UX princippen Evaluate UX-aktiviteten, starter 

evalueringsprocessen under andet fokusgruppeinterview, hvor fokusgruppen 

afprøver vores wireframe og giver feedback. 
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4.1 Autoetnografisk analyse 
Vores undersøgelse handler om scan-og-betal apps, og det har været vigtigt for os 

selv at finde ud af, hvordan denne teknologi fungerer i eksisterende 

designløsninger, samt sætte os selv i brugerperspektivet. Vi startede ud med at 

undersøge problemfeltet ved brug af autoetnografisk tilgang, hvor projektgruppen 

var ude i tre forskellige supermarkeder for at teste scan-og-betal apps. Disse var 

Netto+ fra Salling Group, som vi testede i en Netto butik, Coop app, som vi testede 

i SuperBrugsen, og Scan selv fra Rema1000. Ud fra vores undersøgelse fandt vi ud 

af, hvilke fordele, ulemper og funktionelle udfordringer man oplever ved brugen af 

disse apps. 

 

Under vores første besøg i SuperBrugsen oplevede vi, at i butikken var der en 

skærm til scanning af vare og betaling, som er en form for en selvbetjeningskasse. 

Dette resulterede i, at vi ikke fik brugt Coop appen, men i stedet benyttede os af 

selvbetjeningskassen. Under andet besøg var vi nødsaget til at se på hele konceptet 

og opdagede, at man løbende kunne scanne varerne ind betale via Coop appen. 

Nogen gange har det været en udfordring at finde den rigtige stregkode til f.eks 

bananer, som er en løsvare uden en stregkode på. Dette resulterede i, at vi betalte 

15 kr. for to bananer, som faktisk ville have kostet os 2 kr. 

 

Netto+ appen har til sin fordel at vi har oplevet den som simpel og nem at 

anvende.  Førstegangsbrugere skal registrere sig med NemId, når appen startes, 

men man skal også godkende betalingen med NemID, når købet skal afsluttes. 

Efterfølgende kunne vi bruge Netto+ appen uden NemID godkendelse.  

 Efter betalingen i appen vises en QR-kode, som skal scannes ved udgangen. 

Udfordringen for os har været, at scanneren ikke kunne aflæse QR-koden, som har 

en gyldighedsperiode på 60 sekunder. Dette medførte til at en medarbejder skal 

tilkaldes for at åbne op for udgangen. 

 Under indkøbsturen har vi oplevet, at scanneren er meget sensitiv over for 

stregkoder, derfor kunne vi komme ud for at scanne vare ind ubevidst. Det 

medførste til at vi låste skærmen, indtil vi skulle scanne næste vare ind. Dette 



Humanistisk-Teknologisk         Gruppenummer: 
Bachelorprojekt         S2225625816 
 

4. Analyse 28  

resulterede i at vi skulle vælge igen mellem Tjek prisen og Scan&Go knapperne, for 

at fortsætte indkøbet. 

 

Ved brug af Rema1000s Scan selv app har vi oplevet, at den er meget enkel. Ved 

registreringen skal man logge ind med NemID for at validere sin alder og vælger 

sin fortrukne kort. Når man efterfølgende åbner appen, kommer man direkte ind på 

scanneren, hvilket gør det hurtigere at begynde indkøbet. Når varen scannes 

gennem appen, kommer der en ny skærm frem til at angive antallet af den scannede 

vare, som kan være en fordel hvis man køber større antal af samme vare. Ulempen 

er, at hvis man skal købe én vare, skal man fortsat angive antallet, som opleves som 

tidskrævende.  

 Når man er klar til at betale, kan man vælge mellem betalingskort og 

alternative betalingsmidler, som er MobilePay og Apple Pay. Når man har betalt, får 

man en QR kode, som man skal scanne ved udgangen. så den forsvinder fra 

skærmen. 

 

Vores oplevelse af disse apps har bidraget til vores forståelse af teknologien og 

processerne, som brugerne skal igennem. Ved at afprøve forskellige apps har vi 

dannet os et overblik over brugernes interaktion med appen, og hvilke funktioner 

og eventuelle overgange mellem disse kan potentielt have indflydelse på 

brugeroplevelsen. 

 I forlængelse af vores egne oplevelser af scan-og-betal apps har vi 

udarbejdet spørgsmål til videreundersøgelse af brugerne. Dette gør vi i form af 

voxpop interview, som vil blive analyseret i det næste afsnit.  

 

4.2 Analyse af voxpop 
Voxpop interviewet blev udført med udgangspunkt i den indsamlede 

autoetnografiske data. For at udføre denne undersøgelse, har vi udspurgt de 

supermarkedskunder, som udføre en indkøbstur med scan-og-betal appen, og vi 

vil i dette afsnit analysere brugernes besvarelser. Resultater af voxpop er vedhæftet 

som bilag 1. 
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I Rema1000 har vi udspurgt 10 brugere af Scan selv app. Alle respondenter havde 

brugt appen i ca. én måned, som stemmer overens med den periode, hvor butikken 

har fået implementeret Scan selv teknologien i butikken. De generelle oplevelser af 

appen har især omhandlet enkelhed og god funktionalitet af appen. Brugerne af 

appen har udtrykt, at de sparer tiden brugt i butikken  på travle tidspunkter ved at 

benytte Scan selv. Appens hovedfuktion er scanneren, som alle respondenter gøre 

brug af, og kun en tredjedel af respondenter har nævnt, at de tjekker kvitteringer i 

appen, hvis det er nødvendigt. Alle respondenter har tilfælles, at de synes at appen 

er nem at navigere i, på baggrund af enkelhed, samt let anvendelig scanner. En af 

respondenterne har bemærket, at scanneren er sensitiv, da den hurtigt kan scanne 

stregkoden. 

 

I Coop har vi udspurgt 19 brugere af Coop app. 14 ud af 19 respondenter har brugt 

appen i mere end et år, og overordnet var respondenterne glade for appen. Der 

var nogle bemærkelsesværdige kommentarer, bl.a. at appen fungerer mere 

optimalt med Coops egen wi-fi, da signalet forværrer sig længere inde i butikken. 

Derudover kan appen gå i stå, som især sker når man skal til at betale for sine varer. 

Vi har også modtaget nogle ønsker til appens funktionalitet, herunder betaling med 

flaskebon. Selvom man ønsker at bruge scan-og-betal appen, er man nødsaget til 

at bruge kassen, for at få udbetalt flaskebonen. Flere brugere har også 

sammenlignet Coop appen med Netto+, hvor de har lagt vægt på bedre 

funktionalitet i Coop appen, dog blev det en mere generaliseret sammenligning 

uden præciseringer.  

 

I Netto har vi adspurgt 11 respondenter og ude fra vores empiriindsamling kan vi 

se, at 8 ud af 11 har brugt app’en i mere end 1 år. Overordnet har vi fået varierede 

feedback fra brugerne. Nogle brugere er blevet bedt om at taste NemID gentagne 

gange ved betalingen. Nogle af dem har oplevet at scanneren ikke fungerer 

optimalt, da den ikke har kunnet scanne varen. Et andet problem med scanneren 

var, at man skulle finde scanneren frem for hver gang man skal scanne en vare, 

derudover skal man først vælge om man skal vælge Tjek prisen eller om man skal 
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bruge Scan & Go funktionen. En af respondenterne nævner også at Coops appen 

foretrækkes fremfor Netto+ appen. En af respondenterne fortæller at 

medarbejderne er ufaglærte inde for app’en og kan derfor ikke spørge om hjælp 

ved behov. Vi kan se at den mest benyttede funktion i appen er Scan & Go og 5 ud 

af 11 bruger kvitteringer og nogle få stykker bruger indkøbsliste og find butik 

funktionerne.  

 

Der er blandet meninger omkring hvilke apps der fungerer mere og mindre 

optimalt. På baggrund af brugernes evaluering af pågældende scan-og-betal apps, 

ligger gennemsnittet af Scan selv fra Rema1000 på 9,4 points ud af 10, efterfulgt af 

Netto+ og Coop med 8,8 og 8,9 points henholdsvist. Dog kan vi ikke drage en 

objektiv konklusion, da antallet af respondenter ikke har været ens for alle 

supermarkeder. Derudover er det også bemærkelsesværdigt, hvorledes tidsrum for 

udførelsen af voxpop i de valgte supermarkeder har haft en indflydelse på antallet 

af respondenter. Herunder har vi udvalgt de supermarkeder, som har 

implementeret scan-og-betal teknologien, og dette har yderligere begrænset vores 

empiriindsamling til de relevante supermarkeder. Det samlede antal af alle 

respondenter har ikke været højt nok til at betragte resultatet af denne voxpop som 

repræsentativ.  

 

Som beskrevet tidligere, har voxpop undersøgelsen givet os et indblik i brugernes 

oplevelser i de pågældende scan-og-betal apps. Vi er blevet opmærksomme på 

brugernes udfordringer og ønsker til de forskellige apps. På trods af denne 

dataindsamling ikke er repræsentativ, betragter vi den som en del af vores 

vidensdannelse. 

 

4.3 Første fokusgruppeinterview 
Inden vi har analyseret vores fokusgruppeinterview var vi ladet os inspirere af Kvale 

og Brinkmann og udarbejdet en meningskondensering af vores empiri fra 

fokusgruppeinterviewet. Meningskondensering er en form for kategorisering af det 

indsamlede empiri og bygger normalt på kodning og indebærer en kortere 
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formulering af de meninger, interviewpersonerne udtrykker. Lange udsagn 

komprimeres til kortere udsagn, hvor det centrale i det, der er sagt, omformuleres i 

få ord (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 267–282). 

 

Vi har gennemført to sessioner af fokusgruppeinterviews, hvor vi i det første 

interview fokuserede på at få brugernes oplevelser af scan-og-betal apps. 

Overordnede er informanterne tilfredse med scan-og-betal apps, da det giver 

mulighed for at undgå kø ved kassen og gøre brug af de personlige tilbud i appen 

(Bilag 2b, 28 min.). 

 Alle informanter er hyppige brugere af Coop appen, men enkelte har også 

haft erfaring med at bruge Netto+ og Netto Scan&Go. Det er her vi er blevet 

opmærksomme på, at der findes to udgaver af scan-og-betal apps til Netto. Disse 

apps bruger informanterne primært til scan-og-betal funktionen, men de benytter 

sig også af personlige tilbud, som for nogle spiller en vis rolle når måltiderne skal 

planlægges. En af de konkrete udfordringer de har oplevet var den nødvendige 

godkendelse med NemID for hver gang man handler ind i Netto med Scan&Go 

appen. Det er dog ikke nødvendigt i Netto+ appen, hvor man kun skal godkende 

betalingen med NemID første gang man betaler med et nyttilføjet kort. 

 Under interviewet nævnte flere informanter, at “Coop app virker bedre end 

Salling og alle andre apps” (Bilag 2b, 48 min.). Dette sætter vi spørgsmålstegn ved, 

da alle informanter, som nævnt tidligere, er primært brugere af Coop appen, og 

hvorledes der er validitet i deres udsagn er ikke til at vide. Hermed udtrykker de 

jævnligt, at Coop app er bedst til betaling, navigation og funktionalitet, men af 

samme grund kan vi ikke validere deres udsagn. Dog kan det tyde på, at der er en 

vis grad af tilfredsheden med appen. 

 

Udover fordelene som informanterne har nævnt, er der også en del udfordringer 

ved de scan-og-betal apps de benytter. En af informanterne har nævnt, at det ikke 

er muligt at tilføje flere betalingskort i appen. Det kan være udfordrende for de 

brugere, som både har fælles madkonto og privatkonto. Informanterne nævner 

også at Coop har en del overflødelige reklamer og fylder en stor del af startsiden.  
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 En anden informant gjorde os opmærksomme på, at der er to måder at 

benytte scan-og-betal funktionen i Coop. Den ene fungerer udelukkende i appen, 

som bruges til at scanne og betaler. Den anden betalingsmåde er hybrid, hvor man 

scanner sine varer i appen og betaler for dem på en selvbetjeningskasse i butikken. 

Dette kan være misvisende, hvis ikke man kender til konceptet af scan-og-betal i 

Coops supermarkeder.  

 

Til sidst nævnte en af informanterne, at selvom scan-og-betal app kan benyttes til 

køb af adskillige varer, gælder det ikke køb af varer med aldersgrænsen. De har 

også nævnt, at hvis en vare ikke kan scannes i appen, vil de fravælge at købe den. I 

tilfælde af at disse varer skal købes, vil brugerne stadig skulle henvende sig i kassen. 

Heriblandt har de haft ønske om placering af funktionerne og knappernes størrelse, 

med vægt på at scanner knappen skal være i fokus og større end de resterende 

knapper på menubaren.  

 

Det første fokusgruppeinterview har drejet nye perspektiver på emnet, som vi 

bruger i form af et springbræt til en wireframe af en scan-og-betal app. Vi tolker 

resultaterne af første fokusgruppeinterview som at fokuset har ligget på det 

personlige tilpasning og minimalistisk design af en scan-og-betal app. 

Fokusgruppen havde en del forslag til ønsker, som kunne forbedre deres oplevelse 

af appen. Vi har udvalgt de forslag, som vi synes er relevante i forhold til projektets 

formål. Informanterne har ønsket at inddrage funktioner fra forskellige scan-og-

betal apps samlet i et system, som kunne forbedre brugeroplevelsen af appen. 

Dette kommer i spil i det øvrige afsnit. 

 

4.4 Wireframe 
Vi startede processen af vores wireframe med at lave en storyboard med det 

primære fokus på at lave en skitse, så vi kunne danne os et overblik over hvordan 

forskellige scenarier kan gennemføres. Storyboards bruges oftest til at formidle 

detaljer om produktet til interessenter, men i vores sammenhæng er storyboarding 

et springbræt til det næste skridt i prototyping, som er wireframing. 
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Design af vores wireframe er baseret på de erfaringer, 

som fokusgruppen har haft med forskellige scan-og-

betal apps og de ønskede ændringer til disse. Vi har 

analyseret informanternes ønsker og baggrund af 

analysen udviklet en wireframe. 

 

Vores wireframe repræsenterer en mobilapplication, 

som har tre hovedfunktioner placeret i menubaren; 

Hjem, Scanner og Indkøbsliste. Når appen åbnes, 

kommer brugeren direkte ind på Scanner-siden, hvor 

man bliver spurgt om at angive sin lokation for at 

bekræfte den butik, man ønsker at handle i (se figur 3). 

I tilfælde af appen ikke viser den rigtige butik frem på 

skærmen, har man mulighed for at vælge en butik fra 

listen, hvor afstanden til de nærmeste butikker er 

angivet. Dette synes vi er relevant, hvis der er placeret 

flere butikker af samme kæde i nærheden af hinanden 

(se figur 4). Befinder man sig ikke inde i en butik, har 

man mulighed for at komme udenom dette ved at 

trykke på Hjem eller Indkøbsliste knap. 

 

 Når man har valgt den butik, man ønsker at 

handle i, bliver brugeren ført videre til scanneren. 

Fokusgruppen har pointeret de funktioner, som de har 

været tilfredse med i de scan-og-betal apps be har 

benyttet, og vi har valgt at tilføje en Tjek prisen funktion. 

Vi har gentænkt dens funktionalitet, da fokusgruppen 

ikke har været særlig tilfreds med opsætningen af 

denne funktion i andre apps. For at gøre det mere 

brugervenligt har vi placeret knappen på samme side 

som Scanner-skærmen, som man skal aktivere for at se 

Figur 3. Bekræft lokation 

Figur 4. Liste over 
supermarkeder i nærheden 
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prisen på en vare. Aktiverer man Tjek prisen vil varen man scanner ikke blive tilføjet 

direkte til indkøbskurven, men et lille vindue med varenavn og pris vil blive vist. Her 

har man mulighed for enten at tilføje varen til kurven, eller vende tilbage til 

scanneren.  

 Indkøbskurven har vi også gennemtænkt til at være nemt tilgængelig. Den er 

skjult med formålet at give brugeren mere plads til at scanne varerne ind. Vi har 

evalueret denne designløsning på baggrund af andre scan-og-betal apps, hvor i 

Scan Selv i Rema1000 og Netto+ er der ca. kun ⅓ af skærmen, der er afsat til 

scanneren, hvor i Coop er scanner området placeret centralt på skærmen.  

 I indkøbskurven ser brugeren en liste over tilføjede varer, deres antal og pris. 

Vi har tilføjet knapper til at justere antallet af de tilføjede varer, så brugeren ikke vil 

bliver spurgt om antallet hver gang et nyt stregkode bliver scannet. Derudover har 

vi også vurderet fokusgruppens forslag om tilbudsaktivering som brugbar, og 

tilføjede et label Tilbud ved de varer, som er nedsat i appen. 

 

Udover Scanner-vinduet er der også et Hjem-vindue (figur 8), hvor forskellige 

tilbuds vises og disse tilbudsvarer kan tilføjes til indkøbslisten. I denne Hjem-vindue 

Figur 6. Tjek pris funktion Figur 5. Scanner-skærm Figur 7. Indkøbskurv 
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er Tilbudsavis tilgængelig og her kan den ugentlige avis ses. Øverst på siden har vi 

placeret en knap til brugerens profilside (figur 9), hvor man kan redigere sine 

kontooplysninger og se kvitteringer. Det er også her man kan vælge sin foretrukne 

betalingsmetode, samt tilføje en ny. 

 I Indkøbslisten (figur 10) kan man tilføje varer, som man ønsker at købe. Her 

kan man også angive antalet af de instastet vare. Når en vare er tilføjet til 

indkøbskurven, kan denne markeres i indkøbslisten ved at tilgå den nemt på 

menubaren. 

     

Vi har formodet at lave en wireframe, som vil kunne dække brugernes behov. 

Designløsingen er baseret på vores fortolkninger af den indsamlede data gennem 

brugerindragelse. Som resultat har vi tilføjet de ønskede funktioner, dog med nogle 

justeringer for at tilpasse den samlede koncept. Denne wireframe blev 

efterfølgende præsenteret til fokusgruppen for at blive evalueret. 

 

Figur 8. Personlige og ugentlige 
tilbud på Hjem-skærmen 

Figur 9. Brugens profil Figur 10. Indkøbsliste 
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4.5 Andet fokusgruppeinterview 
Det andet fokusgruppeinterview er en del af UX Life Cycle aktiviteten Evaluate UX, 

da formålet med det andet fokusgruppeinterview var at få fokusgruppens feedback 

på en wireframe som vi har lavet på baggrund af første fokusgruppeinterview. 

 

Først har vi spurgt informanterne ind til deres forventninger til vores prototype og 

hvorvidt de har kendskab til, hvad en wireframe er. Fokusgruppen har ikke haft en 

klar forestilling herom, derfor har moderatoren startet ud med at forklare, hvad en 

wireframe var for at sikre relevant feedback på prototypen. Herunder har vi gjort 

det klarere, at fokuset var på deltagernes interaktion med appen, og ikke appens 

dataindhold og udseende, herunder farvevalg, billeder mm. 

 Projektgruppen har efterfølgende reflekteret over hvorledes det var 

passende eller om det førte til begrænsninger i hvad de kunne give af feedback. 

 

Dernæst fik informanter mulighed for at afprøve wireframen selv på egne telefoner. 

Den første funktion som informanterne fokuserede på var scanneren. Her kunne 

projektgruppen aflæse på informanterne, at designet af scanneren havde en stor 

betydning for dem, da en af deres ønsker har været at Scanner-knappen på 

menubaren var større end de andre. Det andet brugerne bemærkede ved appen 

var, at de kom direkte ind på Scanner-siden. Det var de ikke særlig tilfredse med, 

og har foreslået, at man enten skulle komme ind på Hjem-siden for at se 

tilbudsavisen, eller at forespørgslen om ens lokation kom først efter man har 

scannet den første vare ind. Begrundelsen for dette har været at man skal have 

muligheden for at tjekke tilbudsavis, kvitteringer mm., når man ikke befinder sig i 

en af butikkerne. 

 

En af informanterne nævner, at på Hjem-siden ligger der en Profil-knap øverst til 

højre, som vedkommende syntes var let tilgængelig. Dog senere i interviewet 

begynder fokusgruppen med at diskutere, hvorvidt knappens position er 

brugervenligt, især på en større skærm, hvor det kan være udfordrende at nå op til. 

De blev også forvirret omkring, hvad Profil egentlig havde af indhold, samt hvad 
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der skelner mellem Hjem og Profil. Fokusgruppen blev også i tvivl om hvorvidt de 

faktisk benytter indkøbslisten i scan-og-betal apps. Der blev sagt, at de typisk 

benytter andre apps til dette formål, herunder noter og andre apps. Derfor foreslog 

de, at man skulle flytte Profil ned til menubaren og omdøbe Indkøbsliste-knappen 

til Mere, samt sætte indkøbslisten ind under Mere-knappen. Derudover foreslog de, 

at Hjem-knappen blev omdøbt til Tilbud. Det resulterer i, at menubaren, ifølge 

fokusgruppens feedback, skal bestå af tre knapper: Tilbud, Scanner og Mere. 

 Desuden, ifølge fokusgruppen, skal tilbud, som ses på Hjem-skærmen, også 

have en udløbsdato, så brugeren er opmærksom på det. Dette kan også betragtes 

som relevant, når man skal planlægge måltider, som blev nævnt i det forrige 

interview. 

 

Fokusgruppen har haft nogle positive bemærkninger omkring vores wireframe, 

som ifølge The UX Book relaterer det til følelsesmæssige påvirkning, som er en 

delaktivitet af Evaluate UX (Hartson & Pyla, 2019, s. 10–11). De syntes, at Tjek pris-

knappen er brugbar og er godt placeret, samt at Betal-knappen skiller sig ud. På 

gensyn-vinduet er også blevet positivt omtalt. Fokusgruppen synes, at en timer på 

120 sekunder er tilstrækkeligt for at komme ud af butikken efter gennemført 

betaling. Disse pointer kan vi referere til UX delaktiviteten brugervenlighed.  

 

Til sidst vil vil understrege, at vores wireframe har været rettet i mod brugere af iOS, 

derfor har det været uhensigtsmæssigt for en af informanter, som bruger en 

smartphone på Android OS. Nogle af kommentarerne har været vedrørende 

forskellen mellem designet for disse to systemer, bl.a. Google Pay i stedet for Apple 

Pay. Da vi ikke har mulighed for at teste wireframe til Android, vil vi derfor fortsat 

have fokus på design til iOS. 

 

5. Produkt 
Vi har gennem denne rapport undersøgt problemfeltet, og som resultat designet 

et udkast til en scan-og-betal app, som kan opfylde brugernes behov med scan-og-

betal teknologien og bidrage til en forbedret købsoplevelse. Produktet af denne 
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undersøgelse vil være et user flow, der viser en sti som brugeren vil tage for at 

gennemføre et indkøb. En af de vigtigste aspekter i brugen af user flows er, at de 

fremmer brugercentreret design ved at gennemtænke produktets grænseflade fra 

brugerens perspektiv. 

 

User flow er en skabelon af de mulige aktiviteter brugeren kan foretage i appen, for 

at nå til deres mål, hvor brugerens valg af aktiviteterne former stier. Vi har defineret 

disse aktiviteter gennem brugerinddragelse og forudset mulige stier, som vi 

visualiserer i user flowet. User flows bruges således til at skitsere brugerens 

interaktion med produktet. 

 

 

User flows indeholder forskellige elementer til at repræsentere brugerens rejse 

gennem produktets design. I vores user flow benytter vi fire elementer, som er; 

cirkler, rektangler, diamanter og retningspile. Cirkler indikerer brugerens 

handlinger igennem navigationen i produktets design, eksempelvis, når brugeren 

foretager en handling med vores produkt ved at trykke på knappen Tjek pris. 

Rektangler indikerer produktets skærme som respons på brugerens handlinger. 

Ved at trykke på Tjek pris vil der vises en scanningsområde på skærmen, efterfulgt 

af en handling Scan en vare, hvor responsen i designet vil være en skærm med 

informationen om varens pris. Diamanter symboliserer beslutninger, der bliver 

taget af brugeren på forskellige dele af processen for enten at komme videre i 

flowet eller vende tilbage. I vores eksempel med Tjek pris, vil brugeren blive spurgt, 

om den scannede vare skal tilføjes til indkøbskurven. Her vil brugeren kunne vælge 

at tilføje varen eller vende tilbage til scanneren. Pilene igennem user flowet 

definerer den retning, som user flow baserer på brugerens beslutninger og 

handlinger. 

Figur 11. User flow elementer (Introduction to User Flows - Storyboarding and Wireframing, u.å.) 
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Figur 12. User flow af designforslag til en scan-og-betal app 
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I vores user flow (se figur 12) starter brugeren med at åbne og logge ind på appen. 

Login processen er baseret på, hvorvidt man er førstegangs eller eksisterende 

bruger. Derfor er der tre loginstier; oprettelse af brugeren, manuel login, og 

automatisk log ind, hvor brugeren kommer direkte ind på Hjem-skærmen i appen. 

 Når brugeren er logget ind i appen, bliver der vist en Hjem-skærm, hvorfra 

brugeren kan navigere videre til Scanner og Profil. Disse knapper i endelig design 

skal være placeret på menubaren, hvor disse kan nemt være tilgængelig for 

brugeren og bidrage til hurtig navigation mellem vigtigste funktioner. Vi har taget 

denne beslutning baseret på overvejelser om hvilke funktioner er mest nødvendige 

i en scan-og-betal app. Derfor har vi opdelt appen i tre grene. Profil-skærm 

indeholder brugerrelateret information og indstillinger. Her kan brugeren opdatere 

login oplysninger og tilføje/fjerne betalingsmetoder. Det er også her man kan se 

sine kvitteringer og lave indkøbslister. Siden den seneste designiteration har vi 

flyttet indkøbslister ind under Profil, da vi har været i tvivl om i hvor stor en omfang 

man benyttet indkøbslister i en scan-og-betal app. Hjem-skærm er en form for 

kommunikation mellem brugeren og butikken, og derfor indeholder tilbud og 

opskrifter, som vil guide brugeren til at planlægge måltider bestående af de varer, 

som de finder i opskrifterne eller som har nedsat pris.  

 

Scanner-skærm indeholder hovedfunktion af en scan-og-betal app. Her kan 

brugeren scanne sine varer og betale for dem uden at bruge den fysiske kasse i 

butikken. Vi har i denne user flow lagt vægt på scanneren som hovedfunktionen i 

en scan-og-betal app. Når brugeren er logget ind i appen, kan man navigere til 

Scanner-skærm. Her vil brugeren skulle bekræfte butik, hvor der ønskes at handle i 

for at aktivere scanneren. Brugeren vil herefter scanne en vare, og for hver gang 

tage en beslutning om at fortsætte eller afslutte købet. Tjek pris er en funktion, som 

brugeren også kan aktivere for at finde prisen på en vare. Dette kan være brugbart 

for ikke at skulle finde en tjek-en-pris scannere rundt i butikken eller finde en 

medarbejder, som kan tjekke prisen for kunden. 
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I dette afsnit har vi beskrevet et design af en scan og betal app, som vi har udviklet 

i form af en user flow, som giver et overblik over produktets funktionalitet set fra 

brugernes perspektiv. Ifølge Hartson & Pyla, kaldes denne process for Design 

Solutions, hvor designkoncept bliver formet og udviklet. Denne user flow er en del 

af vores anden designiteration og danner et grundlag for en videreudvikling af 

vores wireframe. 

 

6. Diskussion 
I det følgende afsnit præsenterer vi tre diskussionsafsnit, hvor vi først reflektere over 

vores gennemførelse af vores fokusgruppeinterview, dernæst diskutere vi vores 

beslutninger i forhold til produkt design og til sidst diskutere Rosas synspunkt i 

forhold til teknologisk acceleration og hvordan det har påvirket individet.  

 

6.1 Diskussion af fokusgruppeinterview 
Dette projekt bygger på både en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse i form af 

autoetnografisk metode, voxpop og fokusgruppeinterview. Da afsnittet 

udelukkende handler om diskussion af fokusgruppeinterview, er det derfor 

nødvendigt at vurdere kvaliteten af de kvalitative data, som er blevet indsamlet. Her 

er begreberne validitet og reliabilitet vigtige at tage i betragtning, da de er centrale 

kriterierne for videnskabelig kvalitet.   

         Reliabilitet fortæller noget om pålidelighed i gennemførelsen af produktion 

og bearbejdning af empiriske data som fortsat fungerer som en del af 

forudsætningen for validitet, altså gyldighed. Reliabilitet handler i dag om at gøre 

sine måder at producere og bearbejde data på eksplicitte og gennemskuelige for 

andre, så de kan vurdere, om der er lavet et ordentligt stykke håndværk (Halkier, 

2009, s. 107–114). 

  

Under vores første fokusgruppeinterview opdagede vi at alle vores informanter var 

hyppige bruger af Coops scan-og-betal app. Som vi beskrev i metodeafsnittet, var 

udvælgelsen af deltager en svær proces for os, her var første prioritet at finde 
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deltager der var bruger af scan-og-betal. Vi var også i tidsnød og derfor var det også 

vigtigt at få gennemført begge fokusgruppeinterview så hurtigt som muligt. 

 

På baggrund af at vi udelukkende har informanter der benytter Coops app med 

scan-og-betal funktion, er det svært at vurdere hvorledes vores 

fokusgruppeinterview har gyldighed, idet informanternes input primært er 

baserede på deres brug og oplevelse af Coops app. 

         Det havde været et ønske scenarie at udvælge deltager der var bruger af 

flere forskellige scan-og-betal app. Umiddelbart vurderer vi, at det havde givet os 

varierede svar end hvad vi har fået nu. Desuden stiller vi spørgsmålstegn ved 

hvorledes størrelsen af vores fokusgruppeinterview heraf fire informanter var 

repræsentativ i forhold til projektets kompleksitet. Dette er ikke præciseret i 

litteraturen (Halkier, 2009, s. 33–36), men det er anbefalet at deltagerantallet skal 

vælges ud fra, hvad der passer bedst til emnet, til deltagerne og til de former for 

interaktion man er særlig interesseret i. Vi var interesserede i at få samlet 4-6 

deltager da vi vurderede, det var sværere at moderere en større gruppe da ingen 

fra projektgruppen havde afholdt et fokusgruppeinterview før og havde ikke en 

fornemmelse af hvor meget arbejde der skulle ligges i det. På den anden side vil en 

større gruppe af 10-12 deltager med fordel blive brugt eksplorativt i projektet, da 

vi vurderer at vi kunne have fået mange forskellige perspektiver og samtaler. Med 

henblik på at inddrage flere brugere med forskellige erfaringer af de udvalgte scan-

og-betal apps.  

 

En anden fejl som vi blev gjort opmærksomme på var, at vores interviewspørgsmål 

udelukkende var funktionelle spørgsmål. Denne fejl blev lavede på baggrund af at 

Rosas teori først blev tilknyttet projekt efter vi havde gennemført begge 

fokusgruppeinterview. Der var ikke nogen teorier der var indlysende at have med, 

før vi fik analyseret begge fokusgruppeinterview. 

 Hvis vi kunne lave vores fokusgruppeinterview om, havde vi inkluderet nogle 

reflekterende interviewspørgsmål, der var direkte henvendt mod Rosas teorier. 
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6.2 Diskussion af produkt design 
I det kommende afsnit vil vi diskutere produktdesignet med fokus på omfanget af 

den enkelte funktion i appen. Vi har undladt at fokusere på en bredere vifte af 

funktioner og forudsige yderligere aktiviteter i processen. Det er relevant at tage 

disse med i UX-design evaluering, bl.a. med udgangspunkt i designets 

brugervenlighed.  

Informanterne havde i forvejen kendskab til scan-og-betal apps, derfor 

kunne deres baggrundsviden bidrage til bedre forståelse af, hvordan man skal 

interagere med vores wireframe. Dette kunne observeres under det andet 

fokusgruppeinterview (Bilag 3, 15 min.), hvor informanterne testede wireframen og 

havde det let at navigere rundt. Dette svarer til en af karakteristikker for 

brugervenlighed, som er ease of use (Hartson & Pyla, 2019, s. 9–10).  

 Vores fortolkning af fokusgruppens opfattelse af brugervenlighed kan derfor 

diskuteres op imod, om designet er brugervenligt for potentielle brugere uden 

baggrundsviden om scan-og-betal apps. 

 

Desuden var det bemærkelsesværdigt, at nogle informanter havde udfordringer 

med layoutet af vores wireframe, da det var baseret på en 5.8” iPhone skærm. Dette 

havde skabt nogle begrænsninger for en informant med en 4.7” iPhone (Bilag 3, 15 

min.), og en anden informant med en telefon med Android styresystem. 

 

I vores voxpop undersøgelse, stillede vi et spørgsmål om hvorvidt brugere benytter 

indkøbslister i deres scan-og-betal apps, som har indkøbslistefunktionen. Her kan 

vi pointere, at de fleste sagde, at de ikke brugte indkøbslisten. Dette blev afkræftet 

af fokusgruppen, da de havde udtrykt deres ønske om at bruge indkøbslisten i 

forbindelse med planlægning af måltider. Vi undrer os over, hvorvidt grunden til 

dette er, at inskøbslistefunktionen i Coop appen er placeret under Mere-skærmen 

på menubaren. Dette medfører til, at brugeren skal gennem flere trin for at finde 

indkøbslistefunktionen. Til gengæld ser vi samme tendens med brugere af Netto+, 

hvor indkøbslisten er placeret på menu-baren, som er lettere tilgængelig.  
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 Efter en del overvejelser har vi besluttet at placere indkøbslisten på menu-

baren. Dette er gjort med formål til at få fokusgruppens feedback på, hvorvidt de 

ville bruge indkøbslister hyppigere, hvis funktionen lå lettere tilgængelig. De blev 

enige om, under andet fokusgruppeinterview, at det ikke er en funktion, som har 

relevans for dem, især fordi de bruger andre metoder til at lave indkøbslister. 

 Indkøbslister i supermarkeds apps kan også være besværlige at udfylde, 

brugeren kan således ikke skrive ‘mælk’ på sin indkøbsliste, men vælge den 

mælkeprodukt, som sælges i den pågældende butikskæde. Derfor har vi diskuteret 

i gruppen, om hvorvidt det skal være et notesfelt, hvor man manuelt kan skrive sin 

indkøbsliste, fremfor at vælge ud fra et katalog, som i Netto+, eller specificere 

valget, som i Coop appen. 

 I vores user flow har vi placeret Indkøbsliste under Profil-skærmen. Dog har 

vi ikke fokuseret på designet og funktionaliteten af indkøbslisten, da det kræver 

yderligere undersøgelse med inddragelse af flere brugere. Det er især vigtigt at 

høre mening af de brugere, som faktisk bruger indkøbslister i scan-og-betal apps 

for at tage deres erfaring med videre i designbeslutningsprocessen. For at 

diskutere yderligere, hvorvidt brugerne vil være tilfredse med vores produktdesign, 

skal processerne specificeres og evalueres af nye potentielle brugere gennem nye 

design iterationer. 

 

Det er også relevant at inddrage komponenten anvendelighed i UX-evaluering af 

produktdesignet. Den handler om, hvorvidt scan-og-betal appen er nyttig i 

udførelsen i forudbestemte handliger, eksempelvis at scanne varerne og betale 

med digitale betalingsmetoder (Hartson & Pyla, 2019, s. 10). Hvis ikke appen lever 

op til brugernes forventninger om anvendigheden, er der risiko for at miste 

brugerne og få dårlige anmeldelser om appen.  

 

På baggrund af vores wireframe, kan vi ikke diskutere hvorvidt vores produkts 

anvendelighed er optimal, da vores wireframe er en horisontal prototype. Vores 

voxpop respondenter og fokusgruppen oplevede udfordringer med Coop appen, 

hvor appen gik i stå under betalingen (Bilag 1a). En af vores informanter sagde, at 

“visse tider hvor at Coops app er lidt ude af balance, kan man sige, hvor systemet 
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ikke virker, man bliver logget ud fordi det kører i loop, så man logger ind, og så 

logger man ud igen, og så skal logge ind.” (Bilag 2b, 14 min.). 

 Dette viser, at der stadig er fejl ved de eksisterende scan-og-betal apps. Vi 

tolker respontenernes og informanternes oplevelse, som negativ oplevelse ved 

avendelighed, som har dårlig indflydelse på brugervenlighed. Komponeneten 

anvendelighed kunne vi ikke arbejde med eller afteste i vores wireframe, men det 

er uden tvivlt en vigtig faktor i en vertikal prototype. 

 

6.3 Diskussion af Rosas synspunkt i forhold til 

teknologisk acceleration 
Rosa undersøger igennem fremmedgørelse og acceleration, hvorfor individet ikke 

har et godt liv. Med det tyder det på, at han implicit også bruger sin bog til at guide 

individet i ’den rigtig retning’ og hermed hvad der skal til for at leve et godt liv.  

  

Rosa problematiserer, at der i det senmoderne samfund er en tendens eller ønske 

om at øge hastigheden af alle hverdagens handlinger. Heraf eksisterer fænomener 

som fastfood, speed-dating, power-naps og drive-in. Teknologisk acceleration 

fremgår som en væsentlig faktor i teorien om social acceleration, der leder til 

fremmedgørelse, dog tyder det på, at Rosa forholder sig kritisk overfor 

teknologiske innovationer. 

  

Scan-og-betal teknologi(en) er et eksempel på en innovation, der kan opfattes som 

en social løsning på problemet med tidsmangel. Scan-og-betal har til formål at gøre 

købsoplevelsen nemmere for kunderne ved at mindske køen, der ofte opstår ved 

kassen. Heraf som resultat sparer individet den tid, som normalt vil blive brugt på at 

stå i kø, og livstempoet forøges, fordi individet kan udføre flere aktiviteter på kortere 

og kortere tid. 

  

Rosas teori bliver for første gang belyst til vores fokusgruppeinterview når vores 

informanter fortæller, at deres primære årsag til at benytte scan-og-betal er at ’det 

bare skal gå hurtigt’ (Bilag 2b). Ifølge Rosa, er hverdagen blevet et ’altopslugende 
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hav af krav’, som resulterer i, at individet stort set aldrig kommer i bund med deres 

gøremål, da opgavebunken blot bliver større for hver dag der går. Dette forårsager 

yderligere at individet fastholdes i et roterende hamsterhjul. Vi sætter 

spørgsmålstegn ved hvorvidt individet virkelig har så travlt og om købsoplevelsen 

er noget som ’bare skal overstås’. Vi vurderer samtidig, at der bliver set negativt på 

opgaven med at handle. Hvorfor er det blevet til en opgave der skal overstås? Hvis 

individet samtidig kiggede på det, som noget positivt, da fødevarer er essentiel for 

individet, vil det at handle måske ikke være en opgave som ’bare skulle overstås’. 

En anden side af det, kan også være grundet andre ydre faktorer, som Rosa nævner 

i teorien, der medfører, at der ikke er tid til at handle, at det skal overstås så individet 

kan gå i gang med den næste opgave. 

  

Rosa er delvis enig med, at de nye teknologier frisætter et væld af tidsressourcer, 

men samtidig også skaber nye muligheder for individet. Rosa kommer med et 

eksempel på hvordan han sætter sig ved sin computer med intentionen om at skrive 

på sin bog, lave sin opgave eller andet, men ender med at surfe rundt på nettet i 

stedet. 

 Ud fra dette konkluderer Rosa, at stort set alle individer bliver distraheret, 

ikke udelukkende gennem teknologi, og derved får mindre tid til deres 

’kerneområde’ når de for eksempel er på arbejde. Herefter pointerer Rosa også, at 

selvom det at surfe rundt på nettet skyldes hans egen manglende 

koncentrationsevne, så ”deles den fremmedgørende følelsen af millioner eller 

milliarder internetbrugere” (Rosa, 2019, s. 103). 

 Dette tolker vi således, at Rosa tilskriver internettet skylden for at afholde 

individet fra at gøre det, det gerne vil. Hans generalisering med ”millioner eller 

milliarder af internetbrugere” indikerer en antagelse af, at alle er påvirket af 

informationsteknologi på samme måde. 

 

Vi vurderer, at udviklingen af scan-og-betal teknologi kan potentielt gøre 

købsoplevelsen bedre for individet, hvor de kan have mere tid til at gøre det, de 

gerne vil. Dog er risikoen, som ved enhver implementering af ny teknologi, at 

mange arbejdstageres jobfunktioner bliver overflødige, hvilket kan lede til 
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arbejdsløshed. Herved kan adskillige kassemedarbejdere miste deres funktion, 

men samtidig kan det skabe nye arbejdspladser, hvor ansatte kan supportere 

brugere af scan-og-betal teknologien. Derudover åbner det op for andre relevante 

opgaver til at forbedre købsoplevelsen. 

  

Under vores andet fokusgruppeinterview nævner en af informanterne at: 

  

“(..) Det er nemmere at scanne og slette i appen, der er ingen grund til personlig 

henvendelse” (Bilag 2b, 29 min.). 

 

Dette tolker vi som at vores informant ikke ønsker at være i kontakt med 

supermarkeds personale når der handles. I forhold til Rosas teori formår individet 

ikke at integrere egne handlinger og oplevelser, og derfor vedbliver individet med 

at være afkoblede fra omverdenen (Rosa, 2019, s. 109). Dette medfører at individet 

foretrækker eller tillægger en større betydning at leve i deres egen private ‘medie-

bobble’ end at socialisere med de individer, som er fysisk tilstede og indenfor 

rækkevidde.  

 Vores oplevelse af at være i kontakt med personalet er begrænset, da der 

ofte ikke er nogen tilgængelige medarbejdere, når man søger hjælp, og det eneste 

sted man med sikkerhed kan finde én er ved kassen. Det er for det meste meget 

korte samtaler mellem individet og kassemedarbejderen, som hovedsageligt 

handler om betaling.  Hvis samtlige kassepersonale blev erstattet med scan-og-

betal teknologi, ville disse små samtaler udgå. Dette kan skabe bekymring om, 

hvorvidt de elektroniske forbindelser bliver så dominerende, at subjektet bliver 

begrænset i at opleve og være til stede i den fysiske livsverden. Dertil kommer, at 

individer kan udvikle fremmedgjorthed som følge af, at samtaler tager 

udgangspunkt i overfladiske emner, mobiltelefonen kan yderligere indgå som en 

barriere for den enkeltes evne til at interagere med dem, som er fysisk tilstede.   

             

Supermarked personalets funktion er i dag ikke rettet direkte mod kunderne, som 

det har været engang. Hvis man holder deres funktion op imod den lokale 

købmand, er det bemærkelsesværdigt, at købmanden ofte er i kontakt med deres 
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kunder og har en vis grad af viden i forhold til de varer der bliver solgt. Desværre 

har supermarkedspersonale ikke samme grad af viden i dag. Derfor vurderer vi, at 

supermarkeds medarbejders funktion i dag er meget overflødig og derfor 

udelukkende bliver benyttet enten ved kassen eller til opfyldning af varer. Dette 

kunne være et svar på hvorfor individer i dag ikke har længere samtaler med dem 

end ved kassen. 

  

En anden informant fortæller under fokusgruppeinterviewet, at hun vælger bevidst 

at bruge kassen eller selvbetjening når der skal handles ind stort. Hvis scan-og-betal 

teknologien frisætter tid for individet undrer vi os over hvorfor det gøre en forskel 

at bruge kassen i stedet? 

 Vi har i gruppen diskuteret om det kunne skyldes at individet kun vil have 

fokus på at handle og huske de ting der skal købes. Det bliver måske for meget for 

individet at begynde at scanne vare ind samtidig. Desuden undre vi os over om 

Amazons opfindelse med kasser der automatisk scanner varerne ind (Amazon, u.å.), 

rent faktisk vil være en bedre løsning, når der skal handles stort ind, da individet 

udelukkende vil kunne fokusere på varerne. Det kunne være grundet at 

købsoplevelsen i supermarkedet ses som en afkobling fra hverdagen. Scan-og-

betal teknologien er måske forstyrrende for individet når der skal handles ind stort. 

 

Vi har benyttet Rosas teorier om fremmedgørelse og acceleration til at se på hvilke 

effekter digitalisering har haft på individet og herunder forsøgt at danne mening i 

forhold til vores projekt om scan-og-betal app.  

 Rosas teorier henvender sig til det vestlige samfund, og herved indikerer, at 

han opdeler verden i vesten og ’resten’. Det sætter spørgsmålstegn ved hvirvidt 

problemet med social acceleration og fremmedgørelse kun eksisterer i vesten 

(Rosa, 2019, s. 20). Den hastige udvikling (Finansministeriet, 2022) inden for blandt 

andet teknologien, er med til at øge vores forbrug af digital teknologi. Rosa mener, 

at det øgede forbrug resulterer i en følelse af, at vi som mennesker aldrig har tid 

nok til det vil skal, og vi ikke kan følge med i de krav, der følger med denne 

udvikling. Yderligere peger Rosa på, at denne teknologiske acceleration vi oplever 

i samfundet har en indflydelse på måden vi lever vores liv (Rosa, 2019, s. 116).  
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  Vi vurderer, at vores informanter er påvirket af digitalisering, og heraf er 

hyppige bruger af scan-og-betal apps. Det er dog svært at sige, hvorledes 

teknologisk acceleration har haft en positiv eller negativ indflydelse på dem, da 

vores spørgsmål under fokusgruppeinterviewet ikke var rettet imod Rosas teorier. 

Vi formoder, idet vores informanter er unge og tilhører en generation, hvor de har 

den digitale teknologi under huden, at de derfor er ‘trænet’ i både at kunne 

håndtere og forholde sig til, at det ikke påvirker deres sociale tilstedeværelse. 

 

7. Konklusion 
Vi har i denne rapport arbejdet med design af scan-og-betal apps gennem 

brugerinddragelse og UX teknikker, hvor vi har bestræbet os på at besvare følgelde 

problemformulering: 

 

Hvordan skal en scan-og-betal app til supermarkeder designes for at opfylde 

brugernes behov og hvilken indflydelse har teknologien på den samlede 

oplevelse? 

 

Vi har anvendt kvalitative metoder til dataindsamlingen, hvor fokus var på 

brugerinddragelsen. Gennem autoetnografisk undersøgelse og voxpop har vi 

dannet et indblik i de problemer og udfordringer, som brugerne støder på under 

brugen af scan-og-betal apps. For at besvare den første del af 

problemformuleringen, har det været en vigtig faktor at samarbejde med brugere 

af scan-og-betal apps. Vi har opnået egenskaber til at inddrage brugernes viden og 

erfaringer med det pågældende produkt, hvor disse, i kombinationen med vores 

færdigheder inden for UX design, har bidraget til et udkast af en designløsning af 

en scan-og-betal app, som kan opfylde brugernes behov og forbedre deres 

købsoplevelse. 

 Vi kan konkludere, at designudvikling i tæt samarbejde mellem brugerne og 

projektgruppen har haft en positiv indflydelse på projektet. Vores user flow er et 

produkt af dette samarbejde og kan benyttes som et udkast til en ny wireframe af 

højere fidelitet, som kan evalueres af brugeren under naturlige omstændigheder, 
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såsom under en indkøbstur. Dette kan vi tage med videre, for at undersøge 

problemfeltet dybere og grundigere.  

 

Til besvarelse af den anden del af problemformuleringen har vi inddraget Hartmut 

Rosas teorier om fremmedgørelse og acceleration, hvor han har redegjort hvordan 

teknologisk acceleration har forårsaget acceleration i social forandring. Vi mener 

ikke, at det er tydeligt, hvorledes teknologiske innovationer, heraf scan-og-betal 

teknologi, påvirker individet, da vores fokusgruppeinterview ikke har været baseret 

på Rosas teorier. I takt med den stigende digitalisering forventes det, at mange 

arbejdsfunktioner i fremtiden automatiseres både kan have en positiv og negativ 

indflydelse på samfundet. 
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