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Prosjektet 
 
Gjennom seks etnografiske studier skal vi avdekke behov, tanker, følelser og 

handlingsmønstre til seks personer om kobling av teknologi til objekter i hjemmet. 

Videre skal vi komme opp med en relevant innovasjon, gjennom å analysere de 

etnografiske studiene, som vil ha til hensikt å forbedre menneskers liv i hjemmene 

deres. Innovasjonen baserer seg på the internet of things og skal være 

helsefremmende og bygge på sikkerhet. Wikipedia definerer the Internet of things 

som fysiske objekter eller ting, innebygd med elektronikk, software, sensorer og 

nettverkstilkobling som gjør det mulig for objektene å samle og å utveksle data. Vi ser 

at flere og flere objekter kommuniserer med hverandre, og markedsførere mener det 

kun er et spørsmål om tid før vi lever i gjennomgående smarte hjem. 

Forskningsprosessen 
 
“Ethnography aims to get under the skin of human behavior, to better understand the 

world and the specifics of the cultures we live in,” skriver Sitra, det finske 

innovasjonsfondet. For å få en mest mulig ekte oppfatning av de utvalgtes atferd, 

besluttet vi å utelate teknologi-begrepet når vi fortalte hensikten ved vår observasjon. 

Vi valgte å gå frem med å observere atferd i hjemmet, men at vi implisitt viet 

oppmerksomheten vår til personenes bruk av teknologi. Dette begrepet ville også 

komme frem senere i selve intervjuprosessen. Vi satt av ca tre timer til hver studie, 

hvor vi fokuserte på følgende: 

 

1. Hvordan teknologi passer inn i hverdagslivet 

2. Holdninger til hjemmet og hvor viktig det er i livet 

3. Hva de fokuserer på i hjemmet 

4. Teknologi som allerede gjør livene deres enklere 

5. Ting som kan forbedre livene deres 

6. Deres holdninger til internet of things 

7. Eventuell frykt eller bekymringer rundt teknologi og privatliv 

 

Noen av studiene foregikk på morgenen, noen midt på dagen og andre senere på 

ettermiddagen/kvelden. Vi noterte hva vi observerte, og stilte deretter spørsmål til 
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deres handlingsmønstre og hvilke tanker de selv hadde angående spørsmålene over. 

Noen hadde vanskelig for å forstå begrepet Internet of things (IoT). Blant teknologer 

og digitale markedsførere er begrepet svært kjent og blir ansett som “the next big 

thing,” skriver Forbes Magazine (Forbes, 5.august 2015), men for Ola og Kari 

Nordmann er dette fremdeles nytt og noe ukjent. Som Henry Ford sa “Hadde jeg spurt 

folk hva de vil ha, ville de svart en raskere hest.” Ergo: Forbrukeren vet som oftest 

ikke hva de trenger eller ønsker, før det blir godt implementert i markedet, og ikke 

minst i livene våre. Under observasjonene var vi ekstra oppmerksomme og noterte 

hva vi la merke til, mens under intervjuene lot vi intervjuobjektene svare uavbrutt på 

spørsmålene vi stilte. Vi hadde utarbeidet en enkel intervjuguide på forhånd slik at 

med sikkerhet kom innom alle viktige spørsmål vi ønsket svar på (se vedlegg 2). 

Intervjuguiden ble ikke slavisk fulgt da det gjorde samtalen mer naturlig og fikk en 

bedre flyt. (Se vedlegg 1 for etnografiske studier). 

 

De etnografiske studiene og intervjuene kan knyttes til co-creation-prinsippet. Co-

creation, også kalt samskapt innovasjon, defineres som “en aktiv, kreativ og sosial 

prosess basert på samarbeid mellom organisasjoner og deltakere som genererer 

fordeler for alle og skaper verdi for interessenter” (Ind, Iglesias and Schultz 2013, 9). 

Jo mer integrert man er i de man studerer, jo bedre blir resultatet. Ind, Fuller og 

Trevail refererer til å skape fremtiden sammen, når de omtaler samskapt innovasjon 

både på generell basis, samt eksternt og internt i organisasjoner. For at samskaping 

skal finne sted, er man avhengig av åpenhet, involvering, samt ansvarsfølelse oppstår 

hos de involverte (2012). IoT er så fremtidsrettet at teknologer, markedsførere og 

kreative hoder er nødt til å søke all den innsikten som over hodet mulig hos brukerne 

selv, for å skape en revolusjonerende innovasjon. I vårt innsiktsarbeid var vi på jakt 

etter en dyp forståelse av hvilke behov de faktisk hadde og hvilke problemer de møtte 

på i hverdagen. De fikk muligheten til å selv foreslå løsninger som ville gjøre 

hverdagen deres enklere, som igjen kunne bidra som innspill i vår idéprosess. Vi tok 

et bevisst valg om å observere først, for deretter å intervjue. Dette var fordi det er stor 

forskjell på hva folk sier de gjør og hva de faktisk gjør. En samtale på forhånd kunne 

forårsaket større bevissthet omkring sine handlinger og atferd, og dermed lede til 

uekte observasjoner.  
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Nøkkeltemaer fra innsiktsarbeidet 
 
Basert på våre seks etnografiske studier kom vi frem til flere problemer og 

utfordringer som var felles for flere av respondentene. Vi så på hver enkelt studie for 

å finne relevante "clues" som beskrev noe omkring et hvilket som helst tema. Deretter 

sorterte vi dem og kom frem til emner som: Organisering og planlegging, trening, mat 

og helse, sosialt, egentid, miljø etc. Vi så på sammenhenger og ulikheter, og prøvde å 

forstå hva som lå bakenfor alle clues innen hver kategori. Det viste seg at flere av de 

observerte delte samme utfordringer knyttet til de ulike temaene.  

 

Første idé tok utgangspunkt i trening og det sosiale. Samtlige av de observerte fortalte 

om sitt forhold til trening, der ordene “inspirasjon”, “motivasjon” og “sosialt” var 

sentralt. Noen trente alltid alene til tross for at de trente på treningssenter, mens andre 

nedprioriterte treningen på grunn av dårlig tid og lite motivasjon. Vi så et potensiale 

for et sosialt treningskonsept for å opprettholde motivasjon og progresjon. Enten du er 

på nivå med en toppidrettsutøver eller bare trenger et lite dytt for å komme deg opp av 

sofaen, ville vår løsning bidra til å trene mer. Ved hjelp av et enkelt fitnessarmbånd 

med seks ulike fargelys, ville du få en varsel hver gang dine nærmeste venner 

loggførte en treningsøkt. Gamification er påvist å ha positiv effekt på både motivasjon 

for å nå sine mål og som trigger til engasjement. Etter nærmere research fant vi 

likevel ut at Microsoft allerede har peilet seg inn på trening og helse-markedet, med 

sitt kommende Microsoft Band. Selv om idéen vår ikke er en del av deres teknologi 

per i dag, så vi likevel at idéen kunne blitt videreutviklet med Microsoft Band som 

utgangspunkt i en senere anledning. Dermed forkastet vi idéen vår og begynte 

idéprosessen på nytt.  



	   6	  

 
Bilde 1: Idégenerering og forkastningsprosess 
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Bilde 2: Kartlegging av problem; en idé vi måtte forkaste 

 
Bilde 3: Assosiasjoner rundt (den forkastede) ideen 
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Vi valgte å fortsette med fokus på helse, hvor vi nå så på utfordringen ved 

planlegging og tid. Flere av de observerte fortalte om hektiske hverdager og mangel 

på inspirasjon knyttet til matlaging. Samtlige av de observerte hadde mange 

aktiviteter daglig og opplevde at det skortet på energi og tid, spesielt når man kom 

hjem fra skole og arbeid. Temaene med flest clues, var mat og trening/helse. Dette er 

to emner som går hånd i hånd, der den ene påvirker det andre og vice versa. Det viste 

seg at måltider ofte ikke var så lystbetont, nettopp fordi mangel på inspirasjon og 

planlegging styrte tankemønstret. For noen oppsto denne utfordringen daglig - mens 

hos andre kun en gang i blant. Én droppet ofte å lage middag hjemme av 

planleggingsårsaker, en spiste helst ute fordi han ikke likte å lage mat hjemme, én 

hadde til tider utfordring med å holde seg til kostholdsplanen i sin diett, mens en 

annen brukte mer tid på kjøkkenet enn gjennomsnittet ved å lage felles måltid for 

familien. Av alle de observerte så vi at samtlige hadde utfordringer med å huske hva 

som fantes på kjøkkenet fra før. Vi knyttet det hele sammen og så en naturlig 

sammenheng mellom tid, organisering og planlegging og mat og helse.  

 

 
Bilde 4: Utdrag fra gruppering av clues som ledet til ny idé 
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bEAT: Din smarte kjøkkenkamerat 
 
bEAT er en teknologi utviklet for å ta aktiv del i planleggingsprosessen omkring 

måltider og kosthold. bEAT er en diamantformet enhet der kjerneprosessoren er 

internettdrevet og prosesserer informasjon ved hjelp av big data (derav b´en i navnet 

bEAT). Designet er ikke tilfeldig: Underdelen rommer kjerneprosessoren, mens den 

øvre roterende delen er 

utstyrt med selve sensoren 

som består av små 

kameraer som har i 

oppgave å gjenkjenne 

matvarer. Diamanten 

roterer og scanner 

kjøkkenet jevnlig, både 

gjennom kjøleskapet, 

kjøkkenskap og ellers i 

kjøkkenomgivelsene – Alt innen en radius på 7 meter. Basert på hva den har 

prosessert av informasjon, vil du etter angitt tid få en melding på din tilknyttede enhet 

med komplette middagsforslag, i god tid før middagstid.  

 

Bilde 5: Skisser av bEAT 

Bilde 6: Hvordan bEAT samhandler med kjøkkenet ditt og deg 
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Du velger selv hvilken type enhet du vil synkronisere med bEAT. Det være seg 

hvilken som helst smarttelefon eller nettbrett. En kommuniserende bEAT-applikasjon 

vil fungere som et nærmere bindeledd mellom bEATs funksjoner og deg. 

Oppskriftene får du tilsendt via meldingsfunksjon i applikasjonen, og du kan bla deg 

gjennom et bibliotek av oppskrifter i en tilhørende søkefunskjon. Her ligger også 

historikk fra hva du allerede har fått tilsendt tidligere. Du kan likevel benytte deg av 

bEAT uten bEAT-applikasjonen på din kommuniserende enhet. I gitt tilfelle, mottar 

du oppskriftene per mail. Oppskriftene rangeres etter antall matvarer du mangler for å 

tilberede måltidet. Dermed får du oppgitt en komplett handleliste på de matvarene du 

trenger. bEAT er et godt utgangspunkt for et variert 

kosthold og for å opprettholde en god måltidsrytme, ved at 

du får tilsendt flere alternative løsningsforslag. Du kan også 

stille inn diamanten til å utføre samme oppgave til andre 

tider på døgnet, slik at du også får komplette 

løsningsforslag til både frokost, lunch og kveldsmat. 

Enheten har et lite  

touchdisplay på oversiden hvor du enkelt betjener 

innstillingene.  

 

Hvorfor er bEAT relevant? 
 
Vi lever i en teknologisk tidsalder der innovasjon og 

teknologi har gjort livene våre enklere på mange måter, men 

også mer komplekse. I dag har vi mer kunnskap og innsikt i 

hvem vi ønsker å være og hvordan vi ønsker å ha det. Vi eier 

også mer enn før, og har økonomiske ressurser til å skaffe oss hva vi trenger - når vi 

trenger det. 

 

I dag holder det derimot ikke at en teknologi er revolusjonerende og smart, men den 

må også være miljø- og samfunnsvennlig. En studie utført av Norges 

Naturvernforbund viser at mengden husholdningsavfall i Norge har fordoblet seg de 

siste 20 årene (Lofotposten, 30.juli 2015). Forskning viser at mye av grunnen til at vi 

kaster mer avfall er fordi vi ikke har tilstrekkelig kunnskap omkring datomerking og 

Bilde 7: Illustrasjon. Tilsendte 
oppskrifter fra bEAT til din 
digitale enhet 
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holdbarhet. Produsentene er pliktige til å merke produktene med “best før” eller “siste 

forbruksdag”, og vi som konsumenter vet ofte ikke forskjellen. En annen grunn er at 

vi kjøper mer mat enn vi rekker å spise, og med et hav av informasjonskilder er vi 

ikke trege på å kaste matvarer som vi får nyss om at kan forårsake sykdommer og 

virus.  

I industrialiserte land lever vi . Men smarte løsninger knyttet til hverdagslige rutiner 

og gjøremål kan spare oss for unødvendig forbruk av dyrebar tid. Kunnskap om helse 

og sunnhet har gått den lange veien fra “den røde kokeboken”, til media, og nå ut i 

den fysiske verden. De aller fleste av oss er bevisst på maten vi spiser og prioriterer et 

sunt kosthold så godt det lar seg gjennomføre i en ellers travel hverdag. Vår løsning 

kombinerer utfordringene knyttet til tid og kunnskap. bEATs oppgave er ikke å lage 

maten din eller spise den for deg, men er et verktøy for at mat, kosthold og måltider 

skal være og forbli noe lystbetont og verdifullt alle får tid til - uansett alder. 

 

bEAT er en helsefremmende innovasjon med kvalitetssikrede oppskrifter fra seriøse 

og troverdige kilder. Oppskriftene vil rangeres slik Google rangerer relevante bilder 

og innhold knyttet til søkeord. Den hjelper deg også å opprettholde et variert kosthold 

og god måltidsrytme. bEAT bidrar også til mer bevissthet omkring matvarer man 

allerede har i husholdningen, noe som videre vil føre til at vi kaster mindre mat. 

Diamanten holder verdifull informasjon om matvarer og kosthold på ett sted, og 

hjelper deg strukturere hverdagen din rundt måltider. Som et resultat vil du spare 

dyrebar tid. bEAT utnytter big data på en svært effektiv måte, og passer godt inn i 

hverdagen, da den passer estetisk inn i omgivelsene og tar opp lite plass. 

Muligheter og hindringer for bEAT 
 
Ettersom bEAT er en teknologi plassert i et interaktivt senter, fungerer produktet som 

en slags sky. bEAT åpner opp for et univers tilknyttet utallige muligheter: 

• Innstillinger for foretrukket kosthold via bEAT-applikasjonen: Vegetariansk, 

høyt proteininnhold, glutenfritt, laktosefritt etc. Dette vil kunne hjelpe 

mennesker på dietter og i husholdninger der man har ulike behov som må tas 

hensyn til. 
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• bEAT-applikasjonen legger grunnlag for flere funksjoner innad tjenesten, som 

for eksempel kommunikasjon med andre bEAT-brukere, rådgivning fra 

kosthold- og treningseksperter, samt informasjon om mat og helse. 

• Skyen åpner opp for å også tjene som et lagringsmedium, rikere enn alle 

verdens kokebøker og applikasjoner. Du vil altså kunne flytte alle 

favorittoppskriftene til ett medium som du har på én plass. Ønsker du 

papiroppskriftene dine lagt over på bEATskyen, er det bare å holde papiret 

inntil sensoren som vil lese av teksten. Deretter kan du få tilgang til dine 

lagrede oppskrifter via smarttelefonen din, hvor som helst - når som helst.  

• Innovasjonen har et internasjonalt potensial med et universelt navn, samtidig 

som det er en enkel innovasjon å adaptere for ulike aldersgrupper. 

• bEAT åpner opp for at alt av litterære verk knyttet til mat og kosthold blir 

tilnærmet digitalisert, og at fysiske oppskriftsbøker vil miste sin betydning. 

• Ettersom trenden ved å bestille mat fra butikken direkte til hjemmet øker, ser 

vi en mulighet hvor bEAT kan sende en direkte bestilling til butikken, slik at 

alt blir automatisert. På denne måten vil forbrukeren spare ekstra tid, da den 

vanlige handleturen utgår. 

• Ettersom løsningen blir kvalitetssikret, åpner det opp for konkurranse mellom 

aktører som tilbyr matoppskrifter på nett. Dette bidrar først og fremst til bedre 

oppskrifter for forbrukeren, men inviterer også til konkurranse mellom store så 

vel som små aktører. Kjøp av annonseplass ved bruk av AdWords og bevisst 

SEO (søkemotoroptimalisering), vil føre til at oppskriftene deres blir rangert 

høyere på organisk søk i Google.  

 

Til tross for at det finnes mange muligheter, skal det også tas hensyn til utfordringer 

og hindringer knyttet til innovasjonen: 

• En utfordring er at sensorteknologien utvikles kraftig nok til å kunne registrere 

matvarer gjennom kjøleskapsdører, skapdører etc.  

Det finnes allerede kameraer med ansiktsgjenkjenning, og vi tror på at denne 

teknologien fusjonert med røntgenteknologiske prinsipper, kan brukes på dette 

området.  

• Nye produkter på markedet vil være noe vanskeligere å gjenkjenne, da det 

ikke finnes mye data om produktet på internett omkring slippdato. Dette gir 
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rom for at du må “mate” beat med informasjon om det nye produktet manuelt, 

noe som igjen krever en innsats av forbrukeren. 

• Det vil naturligvis oppstå konkurrenter ønsker å ta opp kampen med bEAT, 

noe som krever kontinuerlig innsikt i brukernes atferd, i hva som fungerer bra 

og hva som fungerer dårlig samt kreativitet, mulighetssøking og utvikling for 

å levere den smarteste løsningen.  

• En annen utfordring er sikkerheten knyttet til oppkobling fra andre brukere 

utenfor husets fire vegger. bEAT kan bli en gullgruve for markedsførere som 

ønsker mest mulig innsikt om forbrukeres vaner og atferd, koste hva det koste 

vil. Det er høyst nødvendig at ingen skal kunne koble seg på enheten og 

innhente sensitiv informasjon om brukerne. Den vil derfor behøve en eller 

annen form for brannmur eller sikkerhetskode for pålogging og verifisering av 

nye enheter. 

• Dersom brukeren verken har strøm på telefonen sin eller tilgang til internett, 

vil ikke sensoren ha noe å kommunisere med.  
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Oppsummering 
 

Ved å undersøke atferd og avdekke utfordringer og muligheter, samt å samhandle 

med brukerne, har vi kommet opp med en løsning som favner en større gruppe 

mennesker og dekker et stort behov som mange teknologer har prøvd å løse i lang 

tid. I dette tilfellet så vi at behovet lå innen planlegging, time management, helse og 

kosthold. For å hjelpe folk til effektiv planlegging av måltider og bidra til mer 

varierte matvaner, utviklet vi løsningen bEAT - en smart og interaktiv 

kjøkkenkamerat. bEAT er så oppdatert og kunnskapsrik at den kan gjøre den 

flinkeste husmor sjalu. Glem unødvendig tid på kjøkkenet og mangel på inspirasjon. 

Du får tilsendt oppskriftene direkte til smarttelefonen din, og det eneste du evt. 

trenger å gjøre er å stikke innom butikken med din utfylte handleliste som bEAT har 

utarbeidet for deg. “Hva er det til middag i dag kjære?” Fra nå av har du alltid et 

svar og et utsøkt måltid i vente. Den tiden du tidligere brukte til saumfare butikken 

for middagsinspirasjon, kan du endelig bruke på å nyte maten. Bon appétit! 
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Vedlegg 1 
 

Kvinne, 24 – bor i kollektiv med en annen  

Kveld: 

Kommer gjerne sent hjem og er ofte sulten. Derfor går hun rett til kjøleskapet, nesten 

før hun har tatt av seg ytterklærne og kastet nøklene på sengen. Soverommet er inn fra 

gangen. Står og titter lenge inn i kjøleskapet. Lukker det igjen. Ser i skap og hva som 

finnes for hva hun kan lage som går raskt. Går til kjøleskapet igjen. Sukker litt 

oppgitt. Hun gikk ikke innom butikken fordi hun husket ikke hva hun hadde og ville 

bare raskt hjem. Føler at hun ikke har noe hun kan lage noe ut av.  

 

Tar frem telefonen for å google enkel kveldsmat. Får opp resultater som havregrøt, 

omelett, brødskiver og knekkebrød. Virket som om det ikke gav henne så mye. Går 

tilbake til kjøleskapet, tar ut osten og lager seg noen enkle knekkebrød som hun setter 

seg i stua og spiser. Godt plassert i sofaen, skrur hun på TV og apple TV og begynner 

å lete etter noe å se på. Trykker seg inn på NRK og setter på Solsidan mens hun spiser 

opp knekkebrødene. Blir sittende, fordi maten er spist opp på ca ett minutt.  

 

Når episoden er ferdig går hun ut fra NRK og vurderer om hun skal lage mer mat eller 

om skal droppe det. Det ender med at hun går til kjøleskapet og skjærer noen 

osteskiver. Går tilbake til sofaen og setter på en dokumentar som heter 

”Cowspiration”. Samtidig sitter hun på mobiltelefonen. Instagram og Facebook, snap 

og The Chive sjekkes. Da jeg spør om hun sjekker disse hyppig, sier hun ”ja” og at 

hun liker å ”kaste bort tiden” på det når hun har mulighet. Hun følger ikke så mange 

generelle kontoer annet enn 9gag og Funnywhenitswrong. Resten er venner.  

 

Da jeg spurte om matvanene sa hun at hun liker å spise sunt og planlegge, men denne 

uken har vært veldig hektisk og derfor har hun kjøpt mye mat ute. Det har vært liten 

tid til noe særlig planlegging og hvis hun først har vært i butikken har hun lite 

inspirasjon og er lite kreativ. Hun liker ikke at hun bruker mye penger på mat, som er 

et resultat av dårlig planlegging.  
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Resten av kvelden er hun på macen og gjør skolearbeid. Alt er tilgjengelig på nett og 

hun kan derfor forberede seg på forelesninger hun skal ha. I tillegg sjekker hun ut om 

det er noen interessante timer på Sats/ELIXIA. Hun sier at hun er glad i å trene og 

prøver å få til fire økter i uka. Dette skjer gjerne på morgenen, da får hun også tilgang 

på gratis kaffe på treningssenteret. Hun liker at ting går smooth og når hun får tid til 

alt hun vil. Hun påpeker hvordan det hadde vært ”stilig” med noe som kunne ordne 

dagen for henne. Eller noen som kunne gi hun et ferdig kostholdskjema hvor alt hun 

trengte å gjøre var å handle inn og lage maten. Etter å tenke seg litt om endrer hun seg 

og sier ”nei, det beste ville vært hvis jeg slapp å handle og å lage maten – at det bare 

kom klart som jeg kunne sette i kjøleskapet og spise når jeg skulle det. 

 

Hvordan teknologi passer inn i 

hverdagslivet 

 

Mobiltelefon; kommunisere med andre 

som ikke er tilstede. Til å sjekke 

reisetider, restauranter, happenings, 

matoppskrifter, værmeldinger, 

underholdning 

 

Data; skolearbeid, se film/serier + det 

mobilen blir brukt til  

 

AppleTV; Se film, nyheter, vise bilder fra 

telefon/data 

Komfyr: lage mat 

Mikrobølgeovn: varme opp mat 

Holdninger til hjemmet og hvor viktig 

det er i livet 

 

Varierer. Glad i å være hjemme hos seg 

selv, men trives best i selskap med andre. 

Viktig å ha et hjem som er innbydende og 

hjemmekoselig – føler hun har det. 

Komfortabel, men higer etter egen 

leilighet. Leier foreløpig.  

Hva de fokuserer på i hjemmet 

 

Mye rundt TVen. Spiser stort sett alle 

måltider foran TVen.  

 



	   18	  

Spiser frokost på rommet, foran dataen. 

Gjør skole og annet arbeid ved pulten. 

Hovedsakelig disse rommene som blir 

mest brukt.  

Teknologi som allerede gjør livene 

deres enklere 

Reiseplanlegger 

SatsELIXIA  

DNB og VIPPS 

Værmelding 

Kommunikasjon som FB, Snapp 

Kart 

Google Docs 

Mail 

Generelt Internett 

Ting som kan forbedre livene deres Mer tilgjengelighet. Vi har blitt late hvor 

selv det å skrive inn hvor man skal har 

blitt en ”jobb” som vi heller lar Siri gjøre 

for oss.  

 

Tid er en sårbar ressurs som fører til at 

blant annet matlaging blir nedprioritert, 

spesielt middag.  

 

Noe som kan hjelpe til å roe ned i 

stressende situasjoner, hvor man kan fatte 

dårlige og forhastede valg. 

Deres holdninger til internet of things 

 

Kult konsept. Er født i 91, så personen er 

vant til at vi bruker internett til mye og i 

mye. Stiller seg ikke negativ og kunne 

tenke seg en utvikling i retning av dette. 

Er fascinert av teknologi og leker med 

tanken og skjermer som popper opp rundt 

i hjemmet for å gjøre til enklere og mer 

oversiktlig.  
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Eventuell frykt eller bekymringer 

rundt teknologi og privatliv 

 

Lite frykt og bekymringer. 

Kanskje litt naiv i forbindelse med 

personvern, men mener hun selv ikke har 

noe å skjule.  

 

Likevel inne på tanken om hvordan 

teknologien kan overta og bli smartere 

enn oss mennesker, men tror ikke dette 

kommer til å skje med det første.  

 

 

 

Kvinne, 50 – bor i egen leilighet 

Morgenen: 

Står opp tidlig (hver dag). I helgene trasker hun ned i morgenkåpen og skrur på 

kaffemaskinen. Går ut på trappen og tar seg en røyk. Setter seg gjerne inn på 

kjøkkenet og løser kryssord mens hun drikker kaffekoppen. Har alltid i to sukkerter 

og en liten skvett melk i. Etter kaffekoppen går hun opp på badet og tar seg en dusj. 

Dusjen er stor og romslig, med glassbyggerstein. Det står shampo og balsam, såpe og 

skrubb i en hylle inne i dusjen. Alt blir brukt, med mindre hårvask ikke er nødvendig. 

Hun informerer om at hun ikke pleier å stå å i dusjen lenger enn nødvendig. Hvis hun 

vil kose seg tapper hun heller i et bad i boblebadet på badet nede.  

Etter dusjen strekker hun seg etter et håndkle som ligger brettet i en hylle. Dette blir 

hengt opp over dusjen eller på baderomdøren. Videre kler hun på seg klærne hun har 

valgt ut for dagen og sminker seg i speilet på badet. Sminken ligger i en sminkepung i 

skuffen under vasken. 

 

Dersom nødvendig vasker hun klær. I mellomtiden spiser hun frokost. Personen er 

veldig matbevisst og opptatt av å spise riktig mat. Hun følger ulike kostholdsplaner i 

en bok for å få i seg riktig og variert mat. I fryseren har hun delt opp brød som hun tar 

opp dagen før for å ha ferdig tint brød til frokost. Hun bruker lang tid på å spise. Gjør 

ingenting annet mens hun spiser. Spiser på spisebordet som er lokalisert i en åpen 

kjøkken-stue løsning.  
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Etter måltidet reiser hun seg opp og rydder vekk. Hun er veldig bedagelig og rolig 

som person. Grunnen til at hun er opptatt av kosthold er fordi hun er med i et Grethe 

Rhode program for å gå ned i vekt. Hun informerer om at hun har hatt en veldig god 

progresjon og ville aldri klart det uten skjemaene og kostholdsplanene. I spørsmål om 

dette kunne gjøres på noen enklere måte, svarte hun at syntes det funket veldig bra, 

men det kunne vært en grei løsning å ha det på telefonen de ganger hun ikke spiser i 

huset. Litt ”flaut” å ta frem boka for å føre ned hva hun har spist, blant andre 

mennesker. Etter på henter frem iPaden og er på Facebook og titter på hus som ligger 

ute til salgs. Grunnen til det er fordi hun er interessert i å holde seg oppdatert og hun 

og mannen leker med tanken på å flytte. Likevel informerer hun om at de har nettopp 

tegnet kjøkken på IKEA og skal sette i gang med et oppussingsprosjekt av hele huset 

– så det blir med tanken.  

 

Hun får levert matvarer fra ”Godt Levert” hver søndag, og har da ferdig middag i tre 

dager. Godt Levert har et Grethe Rhode-alternativ og det er dette de får. Matvanene 

og hva som kjøpes inn ellers er ganske faste og ettersom hun mer eller mindre følger 

en plan, går det periodevis i de samme varene.  

 

Hvordan teknologi passer inn i 

hverdagslivet 

 

Mobil: kommunisere med andre, sende 

snapp, oppdateringer på FB, ta bilder 

 

Data: søke opp ting på Internett – 

informasjonsinnhenting 

 

TV: se nyheter og TV-program 

 

Komfyr: lage mat 

 

Oppvaskmaskin: vaske opp deler av 

oppvasken. Likevel mye som står på 

benken tross for skitten maskin. 
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Vaskemaskin: vaske klær 

 

Holdninger til hjemmet og hvor viktig 

det er i livet 

 

Mye hjemme. Trives godt og slapper av 

etter lang arbeidsdag. Bruker mye tid på 

interiør og å få ting til å se fint ut. Viktig 

med trivsel og varme i hjemmet. Et 

knutepunkt for barna som har flyttet ut og 

bor i ulike byer. 

Hva hun fokuserer på i hjemmet 

 

Stuene og kjøkkenet. Ser på TV, slapper 

av og leser bok i stua. Lager mat, røyker, 

løser kryssord og er på iPad på kjøkkenet. 

Teknologi som allerede gjør livet 

hennes enklere 

Tjenesten Godt Levert 

Verisure app og alarmsystem 

Kommunikasjon som SMS, FB, snapp 

 

Ting som kan forbedre livene hennes 

 

Noe som forsikrer meg om at jeg har tatt 

med lommeboken/mobilen fra butikken. 

Eller som forsikrer meg om at 

strykejernet er dratt ut. Slike ting.  

Hvordan spise sunt/ha et fullstendig 

kosthold eller noe som gjør det enklere å 

lage middag de dager vi ikke har Godt 

Levert 

 

Hennes holdninger til internet of things 

 

Synes det høres morsomt ut, men 

skjønner ikke helt poenget hvis vi 

allerede har tilgangen på mobilen for 

eksempel 

Eventuell frykt eller bekymringer 

rundt teknologi og privatliv 

 

Skremmende hvor mye kontroll og 

informasjon man gir fra seg. Er det trygt? 

Lite kjent med diskusjonen rundt KI. 

Bruker stedstjenester og bekymrer seg 
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ikke for dette.  

 

 
Bilde: Kjøkken til kvinne, 50 år 

 

Mann, 24 – bor i kollektiv med en annen 

Morgen: 

Står opp, finner frem klær og går rett i dusjen. Har sovet for lenge, noe som alltid er 

tilfelle og har derfor litt dårlig tid. Han forteller at han alltid har ting på tapetet og at 

dagene er lange. Likevel stresser han ikke og tar seg tid til det som må gjøres. Han er 

veldig avslappet til ting. Etter dusjen kler han på seg og barberer seg. Dette er en fast 

prosedyre og han er nøye med å ikke etterlate noe hår i vasken. Han er konsentrert 

under prosessen. Han virker veldig renslig og badet er rent og pent etter at han er 

ferdig.  

 

Etter dusjen går han inn på kjøkkenet for å lage noe frokost. Brødet ligger ferdig 

oppskjært på kjøkkenbenken. Han åpner kjøleskapet og ser etter noe som frister. 

Sukker litt og klager over at han glemte å kjøpe skinke og majones. Henter ut gulost 

og noen egg. Steker eggene og spiser egg med smeltet ost på. Han sier at han ofte 

spiser det samme til frokost fordi han ikke gidder å tenke nytt. Og det funker fordi han 

blir mett. Det samme gjelder til middag, da jeg spør om middagsvanene hans. Han får 

”hang-ups”, nå er det kylling, grønnsaker og creme fraiche med litt krydder. Det kan 

han spise i en uke.  
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Etter måltidet sjekker han mail på telefonen. Der har det tikket inn mye og han tar seg 

til hodet. Det er alltid noen som ikke klarer å gjøre det de har fått beskjed om, som 

han må fikse for de. Frustrerende. Han ser på klokka og ser at han burde begynne å få 

opp farten. Likevel rusher han ikke. Det virker som om han har hodet på plass og 

samler tingene han trenger for dagen. Inn på badet for å pusse tennene. Bruker en 

elektrisk tannbørste og pusser tennene grundig. Han er opptatt av god tannhelse og 

bruker tanntråd. Smiler til seg selv i speilet og går ut i gangen for å kle på seg. 

Telefonen ligger igjen på spisebordet. Han setter seg ned på en stol for å knyte 

skoene. Bruker skojern. Sjekker om det skal regne og velger en regntett jakke. 

Paraply gidder han ikke siden han har hette.  

 

Han tar seg etter alle lommer og finner ut at han har glemt telefonen. Telefonen er en 

viktig del av livet hans, hvor han gjør alt fra jobb til skole. Det ville vært krise å miste 

den, likevel holdt han på å glemme den når han skulle ut døra.  

 

Han påpeker at det mest interessante eller nødvendige for han ville vært noe teknologi 

i dusjen som kunne vært nyttig. Der har man potensialet til å gjøre noe mer produktivt 

enn å bare stå der og bli ren.   

 

Hvordan teknologi passer inn i 

hverdagslivet 

 

Mobil: brukes til all kommunikasjon, lese 

mail, ta bilder, FB, reiseplanlegging, 

matoppskrifter, værvarslinger, enkel 

underholdning, skole gjennom google 

docs,  

 

Data: det samme som mobil minus å ta 

bilder, pluss å se serier/film 

 

Komfyr: lage mat. Enkel mat, gjerne ting 

som bare trenger å varmes 

 

Vaskemaskin: vaske klær, men mye 
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hoper seg opp fra vask til vask 

Holdninger til hjemmet og hvor viktig 

det er i livet 

 

Lite hjemme. Stort sett bare for å sove. 

Likevel viktig at det ser ålreit ut og at det 

er mulig å ha gjester.  

Hva han fokuserer på i hjemmet 

 

Soverommet for å sove. Kjøkkenet for å 

lage mat de ganger han har tid. Stua for å 

spise og slappe av med TV/data/spill 

Teknologi som allerede gjør livet hans 

enklere 

Reiseplanlegger 

Google Docs 

Værvarsel 

Kommunikasjonsportaler 

Ting som kan forbedre livet hans Noe for å gjøre det lettere å holde styr på 

avtaler og frister på en oversiktlig og 

enkel måte 

Mat. Gjerne noe super high-tech som å 

trykke på en knapp så kommer det en 

ferdig burger eller et måltid. 

Tidsmaskin som stopper tiden, eller flere 

timer i døgnet. 

Noen som vasker klærne mine og henger 

de opp 

Hans holdninger til internet of things 

 

Liker ideen med å ta teknologi i ting, som 

paraplyeksempelet. Føler det kan være en 

bidragsyter til å gjøre hverdagen mer 

effektiv og enklere 

Eventuell frykt eller bekymringer 

rundt teknologi og privatliv 

 

Lite bekymringer, men har ikke så mye 

kunnskap rundt dette feltet. Vet at i 

prinsippet kan man gå inn å spore alt om 

personer, men tror at dette er noe som vil 

reguleres og at med en teknologisk 

fremtid i sikte så er dette regler som må 

tas mer stilling til som et samfunn.  
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Et ryddig kjøkken hos gutt 24. 

 

 

Mann 28, i full jobb, bor i kollektiv med tre andre 

Morgen: 

Soverom: Han starter dagen sin med å scrolle gjennom epost og nettaviser. Alle 

avtaler, møter etc. som omhandler jobb er synkronisert fra iphone til ipad og til 

outlook på pc, derfor bruker han ingen avtalebok eller lignende. Soverommet brukes 

mest kun som soverom eller som alternativ stue – tv-titting, spising.  

Kjøkken: Her bruker han minimalt med tid. Han spiser sjelden frokost da det ikke er 

av prioritering om morgenen.  

Jeg spiser sjelden frokost hjemme. Mest fordi jeg ikke har tid, og så liker jeg ikke å 

lage mat hjemme i kollektivet, av hygieniske årsaker. De gangene jeg lager middag 

hjemme blir det helst etter trening – sånn i åtte-ni-tiden.  

 

Jobben innebærer mye tid med kunder derav middager og lunsjer ute på diverse 

restauranter. De gangene han bruker kjøkkenet tar han som oftest i bruk stekepanner 

til fisk/kjøtt. Spiser forholdsvis enkelt og sunt. Han bruker minimalt med tid hjemme, 

da han er glad i å trene og være sammen med venner når han ellers ikke er på arbeid.  

Hvordan teknologi passer inn i 

hverdagslivet 

 

Den digitale kalenderen på iphone 

synkroniserer alle avtaler, møter etc. 

daglig iht jobb. Telefonen er både for 

privat og business – som en mini-pc. 
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Ender ofte opp med å jobbe hjemmefra 

med iphonen som utgangspunkt. (iphone 

6).  

FIFA på PS4 med kompiser. Spiller 

eventyrspill og FaceTime (både fra 

iphone og fra SamsungTV) med sin lille 

nevø på 6, som bor i Trondheim ved bruk 

av ipad – Kommunikasjon til tross for 

avstand. 

Holdninger til hjemmet og hvor viktig 

det er i livet 

 

Et sted å sove, spise og slappe av. 

Kollektiv med tre andre. Ingen spesiell 

”hjemme”-følelse. Spise ofte ute i mangel 

på ork til å lage frokost og middag. Har 

lite i kjøleskapet – mer i fryseren. Er på 

boligjakt og har mange drømmer for sin 

fremtidige leilighet:  

Sonos på badet, i garasjen, kjøkkenet, 

stue og soverom. Det som kan fjernstyres, 

skal fjernstyres.  

Ting som fokuseres på i hjemmet 

 

Mye fokus på TV som underholdning – 

både tv-kanaler, musikk ! you-tube-, 

Spotify-kanal, god søvn ! God seng.  

Teknologi som allerede gjør livet hans 

enklere 

SATS-Elixa-app, Soundcloud, Spotify 

kartfunksjon på telefon, NorgesTaxi-app, 

Über 

Ting som kan forbedre livet hans Organiseringsteknologi - Felles i 

leiligheten: Vaskeuke, kjøpe nødvendige 

artikler (toalettpapir, vaskemidler). 

En vekkerklokke som er 100% sikker. 

Har problemer med å våkne. Glemmer 

jeg å plugge telefonen inn i laderen, 

kommer jeg meg i hvertfall ikke opp i 

tide neste dag.  
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Hans holdninger til internet of things 

 

Åpen for ny teknologi – interessert! 

Ønsker seg smart-klokke! Stor interesse 

for kunstig intelligens. 

Eventuell frykt eller bekymringer 

rundt teknologi og privatliv 

 

Poster sjeldent innhold i sosiale medier. 

En liten uro for big data, men ikke noe 

han tenker over regelmessig.  

 

Jente 21, student, bor i kollektiv med to andre 

Ei aktiv jente som studerer og har deltidsjobb. Hun bruker mye tid på trening og 

natur, når hun ikke fokuserer på studier. Er sjelden mye i ro og har for få timer i 

døgnet (mener hun selv). Bor i kollektiv med to andre, hvor hun deler bad med ei av 

dem (de har to bad i leiligheten). I tillegg deler hun kjøkken og entre med de to.  

 

Hun står opp i 8-9-tiden i hverdagen, der det første hun gjør er å oppdatere seg på 

sosiale medier og epost. Hun bruker kort tid på badet, og prioriterer heller tid på 

kjøkkenet for forberedelse av frokost. Kaffe er en sentral del av morgenen hennes og 

kaffetrakteren brukes flittig. Hun er opptatt av å kle seg riktig – både motemessig og 

værmessig. Derfor er accuweather som er integrert i hennes sony Xperia Z3 Compact 

et godt verktøy for å anslå temperatur, vær og vindstyrke. På grunn av ulike brands, 

benytter hun seg ikke av synkronisert kalender og sverger heller til 7.sans, da hun 

ikke stoler på digital kalender (basert på tidligere dårlige opplevelser ifølge henne 

selv). Hun går ofte på butikken. Jeg handler mat ca to ganger i uken. Det viser seg at 

hun ofte handler 3-4 ganger, da hun tyr til lettvinte ”bokse”produkter som 

cottagecheese, kesam, yoghurt etc. som hovedrolle i kostholdet sitt. Vi spør henne 

hvorfor: Fordi jeg ikke orker å planlegge middag og det er lettere å mekke en yoghurt 

med granola, pluss at det smaker utrolig godt! Kjøkkenbruket blir litt som bad-bruket: 

Jeg prøver å bruke minst mulig tid der, ettersom de andre også skal komme til. Vi 

lever hvert vårt liv og er ikke veldig mye sammen og danner sosiale settinger. Hun tar 

ofte en løpetur – inne eller ute – om hun føler for å koble av eller stresse ned. Jeg 

trener på Sats Elixia. Appen fungerer sømløst med treningen min. Den registrerer 

antall ganger jeg er på treningssenteret, og jeg kan notere ytterlige informasjon om 

treningen min, for videre å kunne få en god oversikt og holde en treningsdagbok. Til 

tross for at hun trener på treningssenter trener hun som oftest aleine. Hun uttrykker at 
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dette til tider kan være ganske ensomt. De dagene hun har lite energi, ringer hun 

venninner eller sin søster for å få ekstra motivasjon til å komme seg avgårde.  

Hvordan teknologi passer inn i 

hverdagslivet 

 

Mac + ipad + iphone + sony. Hadde det 

enklere før, da hun hadde ett system å 

forholde seg til. Eks: IOS. Bruker apper 

for trening (fit), kosthold (rise up, 

kaloriteller), vipps, kommunikasjon 

(Snapchat), musikk (soundcloud), bruker 

Espressohouse-app som betalingsenhet 

samtidig som hun får tilbud og ”gaver” 

jevnlig. Tar mye bilder med telefonen.  

Holdninger til hjemmet og hvor viktig 

det er i livet 

 

Studerer mye hjemme. Tett knyttet til 

rommet hun leier i leilighet med to andre. 

Her har hun alle sine eiendeler, og 

rommet er preget av alle de ulike 

aktivitetene hennes. Opptatt av å få nok 

og god søvn, opptatt av å spise sunt, men 

opplever utfordringer iht 

middagsplanlegging og matlaging ! 

Velger ofte lette løsninger. ”Brinner” 

(breakfast-dinner) 

Bad: Bruker relativt kort på badet. Synes 

dusjing er tiltak fordi det tar mye tid.  

Hva hun fokuserer på i hjemmet 

 

Kjøkkenet: På kjøkkenet er hele 

kollektive opptatt av renslighet. 

Kjøkkenet blir benyttet mer som kun et 

kjøkken og ingen spiseplass. Det foregår 

ingen søppelsortering 

Rom: Ryddighet, også relatert til 

teknologi. Spiser foran PC.  

Ro omkring studering samt matro.  

Bad: Bruker relativt kort på badet. Synes 

dusjing er tiltak fordi det tar mye tid. 
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Teknologi som allerede gjør livet 

hennes enklere 

E-bøker (skole), treningsdagbok på 

SATS-Elixia-app/nett, kommunikasjon 

på telefon, kamera på telefon. transport-

apper (billett, holdeplasser, rute), Google 

Maps, Snapchat/fb-messenger/ 

Ting som kan forbedre livet hennes En universal integrert kalender, en 

enklere måte å betale regninger, samt å 

holde orden på økonomien – evt. Hjelpe 

til å spare, planlegge uken 

Hennes holdninger til internet of things 

 

Engasjert! Ønsker seg smartklokke! Hun 

liker å holde seg oppdatert på det siste, 

men per dags dato er det mye som må 

utgå inntil hun får sin egen leilighet, 

forklarer hun.  

Eventuell frykt eller bekymringer 

rundt teknologi og privatliv 

 

Ingen spesiell frykt. Er aktiv på sosiale 

medier, deltar i undersøkelser og er 

nysgjerrig på Big Data 

 

 
Et rom preget av en hektisk hverdag til jente 21.  
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Kvinne 38, fire barn. Bor med mann og barn i eget hus 

Med fire barn under elleve år, har man nok å gjøre i løpet av en dag. En tredjeklassing 

(gutt), en femteklassing (jente), en sjuendeklassing (gutt) og minstemann på tre år 

(gutt). Hun står opp ca. 05.30 hver dag, hjelper de små å kle på seg og lage frokost til 

samtlige. Mannen hennes har en krevende jobb, noe som legger mer ansvar på henne. 

Hun har ingen 9-16 jobb, men holder kurs i babysvømming og er medlem i gospelkor 

som turnerer i ny og ne. Hun følger barna på skolen og passer på minstemann. Det er 

alltid noe å gjøre i huset.  

Kjøkkenet: En ”idiotsikring” forsikrer at kaffetrakteren, kokeplater og annet elektrisk 

slår seg av automatisk etter gitt tid, om de ikke er skrudd av.  

Hun bruker ofte flere timer om dagen på kjøkkenet, da det tar tid både å forberede 

maten, men også rydde etter middagen. Hvitevarer er av siste skrik for at det skal gå 

så fort som over hode mulig å for eksempel. ta oppvasken. Hun uttrykker at det å 

være mor er veldig givende og moro, men observasjoner viser flere ganger at hun 

hadde hatt godt av en hjelpende hånd – både på kjøkkenet og ellers i huset. Hun 

rekker ikke å dusje og gjøre seg klar for dagen før alle barna er på skolen og mann er 

på jobb. 

Badet: Sonos på badet gjør en strevsom time for vanskelige barn litt lettere. Her kan 

de høre på barnetimen samtidig som de må gjennom dagligdagse rutiner som vasking, 

dusjing etc.  

Tv-stue: Familien har flust av tv-spill og håndholdte spillkonsoller som nintendo DS. 

Mange ønsker og (for?) mange alternativer gjør det vanskelig å pakke med seg 

underholdning av den slags når familien skal på ferie.  

Lekerom: Det er få løsninger for barna mht. musikk. Verken hun eller mannen er 

fornøyd med musikkutvalget på Spotify og Tidal, og tjenestene er heller ikke særlig 

barnevennlige. Lekerommet er alltid fylt opp med leker til tross for at moren lærer 

dem opp til å rydde etter seg.  
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Et kjøkken som tyder på at det er mange i husholdningen. 

 

Hvordan teknologi passer inn i 

hverdagslivet 

 

Stor bruk av telefonen, spesielt som 

kamera. Barna bruker ipadene i huset for 

leking og læring. Vi skrur på varme og 

teknologi på hytta på fjellet når vi er på 

vei, kun ved hjelp av telefonen. Vi bruker 

kun Apple-produkter i huset og alt er 

integrert. Det hjelper oss å lagre bilder på 

clouden, samt ha oversikt over hvilke 

apper barna bruker.  

Holdninger til hjemmet og hvor viktig 

det er i livet 

 

Nettopp ferdige med å bygge sitt nye hus 

i Kristiansand, noe de har ventet på i to år 

– Veldig godt å ha stort hus, samt hage 

slik at barna kan utfolde seg. Med fire 

barn er det nødvendig med regler for 

oppførsel og rydding i hus.  

Ber ofte venner og deres familie på 

middag.  

Hva hun fokuserer på i hjemmet 

 

Læring, lek, musikk, sosialisering, helse, 

trening, fotball, kristendom etc. I tillegg 
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er sikkerhet (barnesikringer, varme, 

elektrisitet etc) er en stor viktighet i 

hjemmet.  

Kjøkkenet: Middagen er familiens 

samlingspunkt – prøver å gjøre hver 

anledning til en rolig og hyggelig 

situasjon. Hun bruker selv mye tid på 

kjøkkenet da hun er glad i å lage mat, 

samtidig som hun vil gi familien sunn 

middag laget fra bunnen av. 

Teknologi som allerede gjør livet 

hennes enklere 

Bibelen på ipad gjør at vi har med oss 

Jesus overalt. Det hjelper i en stressende 

hverdag, samtidig som barna lærer på 

samme plattform som de leker. 

Underholdning på skjermer styrt av 

mobilen gjør lange bilturer litt lettere for 

barna (og mor og far). Digitale 

fotoalbum.  

Ting som kan forbedre livet hennes Planlegging: Å skulle finne på ny middag 

hver dag er ikke bare-bare med fire barn 

under 11 år. En typisk mamma-

utfordring.  

Oversikt: Noe som kunne hjulpet å holde 

oversikt på hvor alle barna er når vi er på 

vinterferie (eks skibakken, ute og leker i 

snøen etc.) og sommerferieparadiset vårt. 

Når det er snakk om store arealer er det 

ikke alltid lett å holde orden på hvor alle 

er til enhver tid. (forteller om den gangen 

hun låste minstemann OG nøkkel inni 

bilen) 

- Bruker mye tid på å sette sammen 

handlelister.  
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Hennes holdninger til internet of things 

 

Barna er omtrent blitt flinkere enn sine 

foreldre til å håndtere digitale enheter. Vi 

er opptatt av at barna skal få lov til å 

bruke ny teknologi – det er blitt en del av 

hverdagen og det vil bare utvikle seg mer 

i samme retning. De skyper/ benytter seg 

ofte av facetime med besteforeldre og 

familie som bor et stykke unna.  

Eventuell frykt eller bekymringer 

rundt teknologi og privatliv 

 

Jeg tenker ikke mye på 

datainformasjonen som deles på nett. Jeg 

elsker å ta bilder, noe som er en sentral 

del av hverdagen vår med så mange små. 

Å publisere dem på sosiale medier hjelper 

oss å holde kontakten med tanter, onkler, 

kusiner, besteforeldre etc.  
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Vedlegg 2 

 

Intervjuguide: 

 

• Fortell mer om hva du gjør daglig? 

• Hva slags livssituasjon er du i?  

• Hvilke holdninger har du til å koble teknologi til ting i hjemmet? Ville du 

brukt dette dersom det kunne utbedres?  

• Hvilke typiske utfordringer møter du på daglig? Og hva gjør du for å takle 

disse? 

• For 15 år siden var ingen avhengig av telefon, nå er stort sett alle det. Hvilke 

objekter tror du at du er helt avhengig av om 15 år fra nå? Og hvorfor. 

• Er det noe annet du ønsker å si, som jeg ikke har tatt opp? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


