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Etnografia pel
disseny
Descripció del treball de camp
realitzat

La comunitat en la que m’he endinsat per tal de realitzar la meva
recerca etnogràfica ha sigut el grup de Facebook del barri de Sant
Andreu, per tal d’explorar les seves relacions i usos dels usuaris
d’aquesta xarxa per tal d’extreure algun insight que em permeti
dissenyar posteriorment un producte digital que els pugui millorar les
seves tasques i necessitats.

El grup va ser creadt el 21 de setembre de 2013 amb l'objectiu de
connectar els veïns i veïnes de Sant Andreu i compartir informació sobre
les seves comunitats, cultura i història. 
A dia d’avui el grup és privat i en formen part 16,2 mil veïns.



Una peça clau d’aquest grup són els administradors, els quals fan una feina d'entendre
les necessitats dels usuaris de la comunitat de Facebook i és important que estiguin
constantment connectats. Els administradors de la comunitat han de revisar els
missatges, els comentaris i les publicacions per veure si hi ha alguna pregunta o
suggeriment dels usuaris.
Els administradors també han d'estar al cas dels canvis en les tendències de la
comunitat de Facebook i intentar implementar-los per tal de millorar l'experiència dels
usuaris.

A continuació, vaig realitzar entrevistes per missatge directe a alguns membres del
grup per recopilar informació sobre les seves experiències i opinions. Vaig preguntar
sobre els seus motius per unir-se al grup, el que els agradava i el que els desagradava,
les seves experiències personals a Sant Andreu i els seus desitjos per al futur de la
comunitat. 
Vaig descobrir que els membres del grup estaven força satisfets amb el grup i que
trobaven que era una manera útil per connectar amb els altres membres de la
comunitat i compartir informació. També cal destacar que els membres del grup
estaven força preocupats per l'augment de la criminalitat i els problemes d'inclusió
social a Sant Andreu, i que estaven buscant formes de millorar la comunitat.



Detecció de necessitats 
Amb l'observació de les dinàmiques i publicacions al grup he pogut
observar que els usuaris utilitzen aquesta xarxa social com a taulell
d’anuncis per buscar, oferir i intercanviar serveis i ens ocasions béns de
tot tipus. 
He pogut detectar, per tant, una necessitat clara dels usuaris d’oferir-se i
buscar serveis a partir d’un mitjà digital.

 Aquestes publicacions son diàries i molt variades. N’adjunto alguns
exemples. 



He pogut observar que els usuaris de la comunitat on m’he introduït utilitzen l’eina de
facebook per tal de buscar i oferir serveis i béns amb veïns propers. La meva hipòtesi és
que una eina digital especialitzada per aquesta tasca els facilitaria la vida. 

Crear una plataforma web per intercanviar serveis entre veïns és una excel·lent manera
de connectar les comunitats locals i donar als veïns l'oportunitat de compartir els seus
serveis. Així, es podrien crear nous llocs de treball i proporcionar als veïns la possibilitat
de gaudir de serveis locals de qualitat.

La meva proposta a validar es si podria tenir lloc una plataforma d’intercanvi de serveis
entre usuaris propers. 

Així doncs, el següent pas era llençar una enquesta per tal de conèixer millor els usuaris
i usuàries, la qual vaig llençar simultàniament als diversos grups. Com que la idea era
validar els resultats a Barcelona vaig fer el càlcul. A Barcelona hi ha 1.600.000 habitants.
Segons el càlcul de validació d’enquestes, amb 385 enquestes podia validar les
respostes amb un marge d’error del 5%. Per tant, quan vaig arribar a les 400 respostes
vaig començar a analitzar-les. 

En aquest link es pot consultar l'enquesta completa.

https://drive.google.com/file/d/1sKZk9fwBuKbMruQv_cZ3kEeCt4_qh_7r/view?usp=sharing


400 Respostes



Resultats Rellevants
Els serveis amb més interés són Reparacions i reformes (56,3%) i Benestar (52,8%).
El 65,8% dels enquestats necessiten contractar algun servei puntualment. El 33,5%
restant ho necessiten bastant o molt habitualment. I Mai un 0,8%.
Només un 8 % dels enquestats busquen serveis mitjançant una aplicació.
El 81,8% dels enquestats han pensat alguna vegada que les seves habilitats podrien
ser d’utilitat per a altres usuaris.
Un 59,8% dels enquestats utilitzaria una aplicació per intercanvi de serveis, Un 55,3%
Ho faria per treure’n rèdit econòmic i un 52,8% per ajudar als demés.
Un 58,5% dels enquestats utilitzarien una aplicació com Colab, un 39,3% és possible, i
només un 2,3% no la utilitzarien
Les funcionalitats que més valorarien els usuaris serien   
Notificacions quan un altre usuari necessiti una cosa que jo ofereixo (77%).
Filtrat d’usuaris per Proximitat, Valoraciói Preu (71,5%).
Valoració d’altres usuaris amb els que hagis tractat (66,3%).
Per contra les funcionalitats que menys interés han generat han sigut:
Plataforma de pagament entre els serveis (39,5%)
Pujar un vídeo explicatiu sobre qui sóc, que ofereixo i que busco (25,3%).
A la gran majoria d’enquestats els agradaria trobar usuaris Particulars i Professionals
a la plataforma, però a un considerable 33,8% dels enquestats també els agradaria
trobar empreses.
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Podem concloure, per tant, que segons els resultats dels usuaris enquestats sí que hi hauria interés
en conèixer i començar a utilitzar una plataforma digital com la que plantegem.

Conclusions
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