
Emne: BOP3103
Kandidatnr.: 6291 

Kull: 17BGDHO2
Utdanning: Bachelor i grafisk design, HK

BACHELOR OPPGAVEBACHELOR OPPGAVE
SLUTTPRESENTASJON AV DESIGNLØSNINGSLUTTPRESENTASJON AV DESIGNLØSNING





SLUTTPRESENTASJON KANDIDATNR: 6291 3

BACHELOR PROSJEKTBACHELOR PROSJEKT

MVP MVP 

Minimum Viable ProductMinimum Viable Product
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“Linkedin” versjon med tilleggsfunksjon som “snapchat” funksjon for studenter 
a.k.a Sosial media platform (MVP)
 
Dette er et selvalgt prosject hvor det handler om å finne en løsning på hvordan man skal 
sammle studenter i en og samme plattform. Dekke interaksjon med studentene på aka-
demisk nivå men, per dags dato har ikke canvas tilttrekkning kraften for å få studenter 
til å bruke appen. Facebook kommer nærmest til akademisk bruk med gode funksjoner 
som diskusjon og gruppe forum tilegnelig. Samtidig at den allerede er populært. 

Å lage Interaksjons tjeneste og profil plattform for tidligere og pågående studenter (Inter-
aksjonsdesign). Hvor man har mulighet til å dele sine kreative verk, diskusjoner og feed-
back og sosial gruppe (MVP) med klassen / felles gruppe eller individuelt rettet spesielt 
mot studenter, som går i kreative linje (Tjenestedesign og visuell identitet): Kreativ mar-
kedskommunikasjon, Journalistikk, Grafisk design, Interiørarkitektur, Markedsføring osv. 
 
For å oppnå målene trenger disse kriteriene følges...

BAKGRUND FOR PROSJECTETBAKGRUND FOR PROSJECTET
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BAKGRUNDBAKGRUND

Her er de planlagte formål i bakgrunnen av prosjektet som jeg ønsker at det skal 
fokuseres på:

1. Alternativ og “Go to” platform for studenter i kreativ / IT linje
A. Alle i samme eller felles banner på et platform
B. Mulighet å opprettholde eller skape nye kontakter
C. Samlet gruppe  / Klasse: bedre klasse miljø
D. Ha god “user experience” og interaksjon

2. Plattform med tilgang til tilbakemeldinger rettet mot deling av kreative arbeid  
 (Skole, Jobb osv.)

A. Enkel og trygge omgivelser når man mottar eller gir tilbakemeldinger med mulig  
  het for anonymitet på begge sider. 
B. Internt platform direkte mot skolen, Visuelt og  diskusjon del plattformen i katego  
  risk form.

3. Oppfølge kravene: 
A. Sikkerhet og Ansvar

ii. Følge GDPR kravene (planlegge)
iii. WCAG 2.0-standarden (bare hvis det skal jobbes med skjermbaserte grense  
 snitt)
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Med soppas stor andel av norsk befolkingen bruker sosiale medier daglig gjør at det blir 
enda mer attraktiv å satse på et område hvor alt skjer i en og samme sted, både sosialt 
og akademisk. For kreative studenter blir dette mer attraktiv. Mer aktivitet, mer potensiell 
sjanse med interaksjon med andre medstudenter, dele ideer og brainstorming, tilbake-
meldinger i kreativ verk. Alt dette med riktig planløsning kan øke læreverdagen og trivsel 
bland studentene men også lettere for lærer og følge med i klasse miljøet.

KONSEPTUTVIKLINGKONSEPTUTVIKLING
------------

Figur 2: Bruk av sosiale medier daglig eller nesten daglig etter aldersgrupper 
[ Sammenligning fra 2015 og 2018 ]

 ▷ 2015
 ▷ 2018

SSB “ 2015 var det 10 prosent flere i alderen 25–34 år som brukte sosiale medier daglig eller nesten dag-
lig, sammenlignet med de mellom 35 og 44 år. Det er interessant å merke seg at den eldste av disse to  
gruppene har økt sin bruk jevnt fra 2015, mens for de mellom 25 og 34 år faktisk har redusert den dag-
lige bruken siden 2017..”

Kilde: SSB https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/artikler-og-publikasjoner/fire-av-fem-nordmenn-bru-
ker-sosiale-medier
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------------
KONSEPTUTVIKLINGKONSEPTUTVIKLING

Her er et utkast av potensielle idee rute for en applikasjon. 
Målet er at brukeren kan logge på med andre sosiale medier innlogging ved hjelp av API (Application Programming Interface) eller vanlig innlogging, eventu-
ell Feide innlogging osv.                         Bilde 1
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------------
KONSEPTUTVIKLINGKONSEPTUTVIKLING

Disclamer: Dette er et MVP. (Minimum viable product) ikke et ferdig basert design.  Veldig basic og kun fokus på layout, konsept og funksjon (selv om det er 
minimalt) Konsept navnet er bare et «placeholder».
                             Bilde 2
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Selve konseptet er inspirert av andre sosiale medier plattformer hvor man tar best ut av enkelte plattformer med sin egen twist og bearbeide til å tilpasse kon-
septets nytte.
                            Bildeserier 1

------------
KONSEPTUTVIKLINGKONSEPTUTVIKLING

Enkel og ryddig start 
side, ideelt med ani-
mert loading screen 
før man kommer til 

denne siden.

Startside, hvor planen 
er at man kan velge 
hvilken følgere inn-
legg man ønsker se.

Et side hvor man kan 
se andre kreative verk 

samtidig som å gi 
kommentar eller spør-
re om tilbakemelding, 
for å promotere sam-

marbeid.

Kommentar felt for 
interaksjon av innleg-

get.
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Funksjoner som skal hjelpe å samle både det sosiale og akademiske aspektet for studieløpet. Fra informasjon av oppkommende studier/eksemer til arrange-
menter, kalender, diskusjon etc. Med grupperom som en potensiell platform for tidligere studenter å samhandle med hverandre.
                            Bildeserier 2

------------
KONSEPTUTVIKLINGKONSEPTUTVIKLING

Gruppe rom, hvor 
man kan opprette 

«Community» , tema 
er valgfritt og hen-
sikten er å etablere 
sammenslåing med 
studenter og felles 

interesse.

Her er planen å samle 
alt av akademiske in-
formasjon om studie.

Felles side for skole 
klasse, med hensikt 

for generelle samtale, 
diskusjon og informa-

sjon.
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Og her er det individuell Sosiale samtaler og profil med potensiell tilleggsfunksjoner som portefølje, status for å promotere som erstatning eller alternativ fra 
andre sosiale medier.
                            Bildeserier 3

------------
KONSEPTUTVIKLINGKONSEPTUTVIKLING

Profilside hvor man 
kan endre status, få 

generell valgfri infor-
masjon og bakgrunn 

av studenten.

Samtale felt hvor man 
får siste samtalene 

framhevet (individuelt 
samtaler) og nyheter 
fra verifiserte organi-
sasjoner eller skolen. 

En individuell samtale 
felt, potensielt til å ha 
samme konsept for 

en vanlig gruppe chat 
samtale.
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------------
PROTOTYPEPROTOTYPE

Prøv ut Prototypen her: 
https://xd.adobe.com/view/48bd4ccf-d5e7-4991-41f1-0af0e84aaba1-3e8c/ 


