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Sammendrag 
Digitalisering av offentlige tjenester har blitt mer og mer vanlig i Norge. Ikke alle klarer å 

henge med i vår digitale hverdag. Førstegenerasjons innvandrere fra ikke-vestlige land, 

er noen av de som sliter med å ta del i denne digitale utviklingen. I denne oppgaven 

forsøker jeg å finne ut hvorfor førstegenerasjons innvandrere sliter med akkurat dette, 

og hvordan innvandrere kan inkluderes i den digitale utviklingen. For å finne svar på 

denne problemstillingen har jeg valgt å undersøke førstegenerasjons vietnamesere i 

Norge. Jeg har brukt min fordel som vietnameser for å komme i kontakt med 

brukergruppen, og for å opparbeide meg en forståelse av deres vanskeligheter med 

digital teknologi. Av den grunn har jeg sett nærmere på betydningen av digital 

kompetanse og hva som menes med dette ved bruk av offentlige nettbaserte tjenester. 

Ved å bruke participatory design har jeg sammen med brukergruppen designet noen 

forslag som gjør offentlige nettsider enklere å bruke for innvandrere. I forslagene har jeg 

fokusert på grafisk brukergrensesnitt design for å hjelpe brukere med svakere digital 

kompetanse, basert på deres behov og måter å bruke teknologi på.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nøkkelord: innvandrere, offentlige nettsider, digital kompetanse, participatory design, 

grafisk brukergrensesnitt design.  

4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 



Forord 
Denne oppgaven er skrevet som en del av masteroppgaven i informatikk: design, bruk 

og interaksjon ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo. 

 

Jeg ønsker å takke min familie for god støtte gjennom hele prosessen, og alle 

deltakerne som har vært med i denne oppgaven. 

 

En stor takk rettes til min veileder Tone Bratteteig, som har guidet meg når alt så mørkt 

ut. Denne oppgaven hadde ikke vært mulig uten din gode veileding. 

 

Tan H. Nguyen 

Oslo, 14. Mai 2019 
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1 Introduksjon 

Norge, som resten av verden, beveger seg mot den digitale tidsalder, hvor data, 

informasjon, tjenester og kommunikasjon blir stadig mer digitalisert. Eksempler på dette 

er informasjonsportaler som “Min Side” og “Digipost”, hvor befolkningen kan finne 

informasjon om seg selv med tilgang til diverse offentlige tjenester. Dersom man ikke 

behersker digitale medier på et kompetent nivå, er det en reell fare for at man går glipp 

av sosiale og økonomiske fordeler i samfunnet. Dette kan bidra til å skape et skille 

mellom mennesker med digital kompetanse og mennesker uten slik kompetanse. The 

Digital divide er et begrep som viser til dette. Begrepet har ofte blitt brukt for å beskrive 

hvordan utviklingen av digital teknologi har bidratt til å skape et skille mellom i-land og 

u-land, inkludert interne skiller i i-land (Stéphane Boyera, 2007).  

 

Digital kompetanse er i dag oppfattet som “life skills”, på lik linje som andre 

basiskompetanser som leseferdighet, tallforståelse og muntlig fremstillingsevne 

(Pérez-Escoda, 2014). Det er nå mer vanlig at aktiv samfunnsdeltakelse krever 

kompetanse knyttet til teknologi, og det argumenteres at digital kompetanse har blitt et 

menneskerett og et krav som følge av dette. I EU regnes derfor digital kompetanse som 

en av åtte nøkkelkompetanser for livslang læring, noe enhver innbygger bør besitte for 

å fungere i dagens “Network Society” (Pérez-Escoda, 2014). Pérez-Escoda (2014) 

argumenterer at deltakelse i digitale domener ikke lenger handler om “å ha” eller “ikke 

ha”, men det heller er et spørsmål om kompetanse.  
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1.1 Bakgrunn 

Myndighetene i Norge har satt som mål å øke digital deltakelse og kompetanse i 

befolkningen for å oppnå verdiskapning og vekst i samfunnet. Det er mange som 

fortsatt ikke henger med i vår digitale hverdag. Dette kan ha konsekvenser for 

effektivisering av offentlig sektor, spesielt når det i fremtiden er blitt lagt opp til at digital 

kommunikasjon skal være hovedregelen når offentlige myndigheter skal kommunisere 

med innbyggerne (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2015, s. 2). I Norge 

har digital kompetanse blitt en grunnleggende ferdighet som alle innbyggere må ha for å 

ta del i det moderne samfunnet. For de som mangler dette, kan det derfor vise seg å bli 

et problem. De mest sårbare gruppene er førstegenerasjons innvandrere fra 

ikke-vestlige land, eldre over 80, funksjonshemmede og de utenfor arbeidslivet 

(Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2015, s. 2). I denne oppgaven har jeg 

valgt å fokusere på førstegenerasjons innvandrere fra ikke-vestlige land.  

Programbeskrivelsen fra Digidel 2017 beskriver hvordan vi må ha fokus på brukere som 

ikke deltar i det digitale samfunnet, og de som har svak kompetanse. Videre i 

programbeskrivelsen beskrives digital kompetanse som følgende:  

 

“Å være digitalt kompetent betyr mer enn å ha tilgang på og kunne bruke IKT. Det 

handler også om å være kompetent nok til bl.a. å stoppe forsøk på svindel via e-post, 

sikre, beskytte personlig informasjon og hindre spredning av bilder eller hindre ubevisst 

spredning av ondsinnet programvare. Dette handler om digital dømmekraft og kommer 

ikke ferdig installer når du kjøper ny pc” 

- Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2015 

 

Jeg har derfor valgt å se på digital kompetanse blant innvandrere i denne oppgaven, 

fordi jeg først og fremst har innvandrerbakgrunn. Derfor er tema noe som berører meg. 

Digidel 2017 nevner innvandrere som en del av sårbare grupper, som er viktig å 

inkludere i den digitale utviklingen, som igjen gjør denne oppgaven relevant. 
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1.2 Problemstilling 

I denne oppgaven ønsker jeg å undersøke bruken av offentlige nettbaserte tjenester 

blant førstegenerasjons innvandrere fra ikke-vestlige land. I følge SSB regnes mange 

innvandrere fra Vietnam og Somalia som “svake brukere” med lave IKT-ferdigheter. Jeg 

ønsker å finne ut hvorfor IKT-ferdigheter blant innvandrere er så lave og hva den 

offentlige sektor kan gjøre for å unngå potensiell digital ekskludering av denne 

brukergruppen. 

 

For å best mulig svare på disse spørsmålene vil jeg ta i bruk Participatory Design som 

forskningsstrategi. Jeg har tatt utgangspunkt i offentlige nettsider fordi dette er noe alle 

bør kunne bruke og som mange sliter med. Siden mine foreldre er fra Vietnam og jeg 

har god tilgang til vietnamesere, vil brukergruppen for denne oppgaven være 

førstegenerasjons innvandrere fra Vietnam. Jeg vil naturligvis ta i bruk mine fordeler 

som vietnameser for å komme i kontakt med brukergruppen og samle inn nødvendig 

data for å best mulig svare på problemstillingen. 

1.3 Oppbygging av oppgaven 

Kapittel 2 - Digital kompetanse: Klargjører forskjellige definisjoner på digital 

kompetanse fra blant annet EU (EU kommisjonen) og Norge (ITU).  

 

Kapittel 3 - Offentlige nettsider: Beskrivelse av brukergrensesnitt og 

innloggingssystem på noen av de mest brukte offentlige nettsidene i Norge. 

 

Kapittel 4 - Grafisk brukergrensesnitt design: Redegjørelse av som menes med 

brukskvalitet og grafisk brukergrensesnitt design. Beskrivelse av grunnleggende design 

prinsipper og retningslinjer for brukskvalitet og brukergrensesnitt design, som senere 

brukes i argumentasjon for å forklare resultatene. 
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Kapittel 5 - Forskningsmetode: Redegjørelse av metodologi og metodiske valg som 

er benyttet for å svare på problemstillingen. Først presenteres forskningsfilosofi og 

forskningsstrategi. Deretter presenteres beskrivelser av verktøy og teknikker som er 

brukt for å samle inn data.  

 

Kapittel 6 - Deltakere: Forklarer hvorfor vietnamesere er trukket ut som deltakere for 

studien, og hvordan deltakere ble rekruttert for denne oppgaven. 

 

Kapittel 7 - Innledende datainnsamling: Her presenteres dataene som er samlet inn 

for den innledende fasen av masteroppgaven. 

 

Kapittel 8 - Workshops: Beskrivelse av workshops og datamaterialene. 

 

Kapittel 9 - Designforslag: Presentasjon av designforslag, som følge av resultater fra 

workshops i kapittel 8. Forklaringer på hvordan designforslagene oppfyller prinsipper for 

god brukskvalitet og brukergrensesnitt  

 

Kapittel 10 - Diskusjon: Her diskuteres funn for denne oppgaven. 

 

Kapittel 11 - Konklusjon: Avrunding av oppgaven og oppsummering av de viktigste 

funnene. 
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2 Digital kompetanse 

I dette kapittelet vil jeg undersøke hva som menes med digital kompetanse. Jeg vil først 

forsøke å finne en forklaring på hva digital kompetanse er. Deretter vil jeg beskrive hva 

som menes med “svake brukere” i forhold til digital kompetanse. Dette er nødvendig for 

å danne en grundig forståelse av mine deltakeres digitale kompetanse. 

2.1 Hva er digital kompetanse? 

For å finne svar på hva digital kompetanse er, har jeg sett nærmere på tre forskjellige 

definisjoner. Den første definisjonen er hentet fra EU-kommisjonen i 2018. Definisjon 

nummer to er hentet fra det som tidligere var ITU (nå utdanningsdirektoratet), mens den 

siste definisjonen er fra en forskningsartikkel utgitt i 2016 av Phillipa Sturgess, Michael 

Cowling og Michelle Gray ved Central Queensland University i Australia.  

2.1.1 EU Kommisjonens definisjon på digital kompetanse 

I rapporten Digital Competence in practice: an analysis of frameworks (2012, s. 3), 

definerer EU kommisjonen digital kompetanse som “et sett med kunnskaper, ferdigheter 

og holdninger som er nødvendig for mennesker å ha ved bruk av IKT og digitale medier 

for å utføre oppgaver, løse problemer; kommunisere; behandle informasjon; produsere 

og dele innhold”. I dag er det i hovedsak fem områder for digital kompetanse som 

The Digital Competence Framework 2.0 identifiserer (European Commission, 2019). 

Disse er som følgende: 

 

1. Informasjon (information and data literacy) 

Å være i stand til å formulere, finne og hente digital data, informasjon og innhold. 

Å kunne vurdere kilde og relevanse av innhold. Å lagre, håndtere og organisere 

data, informasjon og innhold.  
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2. Kommunikasjon (communication and collaboration) 

Å kunne samhandle, kommunisere og samarbeide gjennom digital teknologi, 

med klarhet over kulturelle og generasjonelle mangfold. Evner til 

samfunnsdeltakelse gjennom bruk av offentlige og private digitale tjenester. Å 

være i stand til å håndtere egen digital identitet og omdømme.  

 

3. Digital innholdsproduksjon (digital content creation) 

Å være i stand til å opprette og redigere digitalt innhold. Å kunne forbedre og 

integrere informasjon og innhold inn i eksisterende registre, med klarhet over 

opphavsrett og lisenser. Å kunne vite hvordan du gir forståelige instruksjoner for 

et datasystem. 

 

4. Sikkerhet (safety) 

Evner til å beskytte enheter, innhold, personlig data og personvern i digitale 

omgivelser. Å være klar over egen fysisk og psykisk helse ved bruk av digital 

teknologi og være oppmerksom på sosial velvære og inkludering. Å være 

oppmerksom på miljøkonsekvensene ved bruk av digital teknologi.  

 

5. Problemløsning (problem solving) 

Å identifisere behov og problemer. Å løse konseptuelle problemer og 

problemstillinger i digitale omgivelser. Å bruke digitale verktøy til å innovere 

prosesser og produkter. Å holde deg oppdatert i den digitale utviklingen.  

2.1.2 ITUs (Ola Erstad) definisjon på digital kompetanse 

Ola Erstad, fra det som tidligere var IT i utdanning (ITU), definerer digital kompetanse 

som “et sett med ferdigheter, kunnskaper og holdninger som mennesker trenger for å 

kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet” (Erstad, 

2010). Erstad mener at digital kompetanse er betegnelsen for framtiden og 

morgendagens skole. Begrepet digital kompetanse har som følge av dette endret 
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definisjon flere ganger. For å bedre forstå betydningen av digital kompetanse som 

område for kunnskapsutvikling har Ola Erstad definert digital kompetanse ut fra fem 

dimensjoner. De fem dimensjonene er ment som et forsøk på inndeling av ulike former 

for digital kompetanse som utspiller seg i skolens praksis (Erstad, 2010): 

 

1. Ferdigheter i bruk 

Bli tydeligere på hva elever skal kunne beherske i sin teknologibruk på ulike trinn 

i utdanningen, og hvordan dette knytter an til bruken av IKT utenfor skolen. Hva 

som kreves av ferdigheter med IKT vil endre seg over tid etter som teknologien 

endrer seg over tid. 

 

2. IKT som eget kunnskapsfelt 

Elever må få kunnskap om medier og medieutvikling. Barn og unge må få innsikt 

som gjør dem i stand til å sette medieutviklingen inn i en større sammenheng. 

Evner til å reflektere over medienes rolle i samfunnet. 

 

3. IKT i fag 

Dreier seg om lærere og elevers kunnskap om og forhold til teknologien, og 

deres innsikt om når og hvordan denne kan anvendes i pedagogiske 

sammenhenger.  

 

4. IKT og læringsstrategier 

Hvordan elever og lærere orienterer seg i forhold til informasjonstilgangen som 

den digitale teknologien representerer. Det er snakk om refleksjon og kildekritikk 

til informasjon i pedagogisk sammenheng og hvordan kommunikasjonsaspektet 

ved teknologi utnyttes.  
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5. Digital dannelse 

Digital dannelse gir uttrykk for en helhetlig forståelse av hvordan barn og unge 

lærer og hvordan de utvikler sin identitet. Begrepet omfatter også hvordan 

ferdigheter, kvalifikasjoner og kunnskaper anvendes i kulturen.  

2.1.3 Sturgess et al’s definisjon på digital kompetanse 

Sturgess et al. (2016) mener at digital kompetanse er et begrep som er så bredt og stort 

at det nesten er meningsløst å definere. De mener at digital kompetanse ikke kan 

begrenses til noe som er målbart, og at det er mer nyttig å snakke om bestemte 

ferdigheter i bestemte situasjoner på bestemte enheter for bestemte formål. 

Sturgess et al. viser til dette i et casestudie, der de ønsket å kartlegge digital 

kompetanse av studenter i databehandling. Resultatet fra studien viser at en som er 

flink med smarttelefoner ikke nødvendigvis ikke er like flink på pc-en eller andre 

teknologiske innretninger (Sturgess et al., 2016).  

 

Sturgess et al. (2016) mener at alder er en annen viktig faktor når vi snakker om 

forskjellige erfaringer med digital teknologi. Uttrykket “Digital natives” (Prensky, 2001) er 

tilegnet de som er født etter 1980 og som har vokst opp med digitale verktøy. Prensky 

argumenterer at digital natives har som følge av dette utviklet en instinktivt forståelse av 

teknologi, til forskjell fra motparten “Digital immigrants”, som er betegnelsen for 

mennesker født før digital teknologi var blitt vanlig i verden. Digital immigrants brukes 

også for de som er oppvokst i miljøer der digital teknologi ikke er så vanlig. 

2.1.4 “Svake brukere” 

SSB gjorde en undersøkelse i 2009 av IKT-ferdigheter blant personer i alderen 18-69 år 

fra de seks største innvandrergruppene i Norge (Polen, Pakistan, Sverige, Irak, Somalia 

og Vietnam) (SSB, 2010). I undersøkelsen er digital kompetanse operasjonalisert 

gjennom 40 spørsmål om IKT-ferdigheter innenfor åtte ulike områder: (1) definere 

informasjonsbehov, (2) adgang til informasjon, (3) teknologisk selvhjulpen, (4) håndtere 
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informasjon, (5) evaluere informasjon/nettsikkerhet, (6) integrere informasjon, (7) 

kommunikasjon og formidling, og (8) skape ny informasjon (SSB, 2010). Deltakerne ble 

ikke testet på disse områdene, men spurt om å rangere seg selv i en skala fra 0 til 3 på 

hvert av spørsmålene. 0 tilsvarer “ingen erfaring”, 1 er “begrenset erfaring”, 2 er 

“middels erfaring” og 3 er “mye erfaring”. 

 

 

Figur 1: Digitalt ferdighetsnivå for innvandrere. Kilde: SSB. 

 

Begrenset erfaring (nivå 1) er definert som “svake brukere”. Denne gruppen er dominert 

av deltakere fra Somalia og Vietnam.  

Når SSB i rapporten snakker om “svake brukere” er det i forhold til åtte områder 

innenfor IKT-ferdigheter. Disse områdene er veldig lik EU kommisjonens fem områder 

for digital kompetanse i dag: (1) informasjon, (2) kommunikasjon, (3) digital 

innholdsproduksjon, (4) sikkerhet og (5) problemløsning. Rapporten utdyper ikke hvilken 

av disse områdene innvandrere sliter mest med, men viser heller til et utsnitt av 

forskjellige typer oppgaver som oppsummerer ferdigheter i bruk av datamaskin og 

internett blant innvandrere (se tabell 1). 
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Tabell 1: Eksempler på spørsmål om IKT-ferdigheter som SBB opererte med i spørreundersøkelsen. 

Kilde: SSB. 

 

Det hadde vært interessant å se om disse dataene fremdeles stemmer i dag, og om 

innvandrere som vietnamesere fortsatt kan kategoriseres som “svake brukere” ifølge 

SSB. Det vil også være interessant å undersøke hvilken av de ulike områdene for digital 

kompetanse som innvandrere sliter mest med, og hvorfor.  

2.1.5 Oppsummering 

Jeg har nå sett på tre forskjellige definisjoner av digital kompetanse (1) EU 

kommisjonen (2012), (2) Ola Erstad (2010) og (3) Sturgess et al. (2016). Selv om EU 

kommisjonen og Ola Erstad definerer digital kompetanse som noe likt, er det en del 

komponenter som skiller dem fra hverandre. I Erstad sin overordnede definisjon av 

digital kompetanse, er læring og mestring i kunnskapssamfunnet en sentral del for 

digital kompetanse. Det er tydelig at Erstad mener at digital kompetanse er forbundet 

med læring og kunnskapsutvikling, noe EU kommisjonen utelater i sin definisjon. I EU 

kommisjonens definisjon av digital kompetanse fokuseres det på å redegjøre hva som 

menes med digital kompetanse når man snakker om bruk av IKT og digitale medier, 

mens Ola Erstad presenterer en mer skole-orientert beskrivelse for en bedre forståelse 

av digital kompetanse. 

 

Sturgess et al. (2016) sin tilnærming av digital kompetanse er den som skiller seg mest 

ut fra de tre definisjonene jeg har sett på. Her beskrives definisjonen på digital 

kompetanse som noe så bredt og stort at det er meningsløst å definere. Det blir foreslått 
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en annen tilnærming hvor kontekst er viktigere å se på når vi skal snakke om digital 

kompetanse, som for eksempel: hvem er bruker, hva slags digital enhet brukes, hvilken 

programvare og til hvilket formål? 

 

Mine undersøkelser om hva som menes med digital kompetanse har gitt meg tre 

forskjellige definisjoner på digital kompetanse. For denne oppgaven vil jeg hovedsakelig 

se nærmere på EU kommisjonens definisjon av digital kompetanse. Dette fordi denne 

definisjonen virker å være mest nyttig og relevant, når jeg  skal undersøke hva som kan 

være vanskelig for innvandrere ved bruk av offentlige nettsider. Jeg vil derfor i denne 

oppgaven, undersøke hvilken av de fem områdene for digital kompetanse fra EU, som 

kan være spesielt vanskelige for innvandrere, og om bedre brukergrensesnitt og design 

kan gjøre det lettere for innvandrere med “lav digital kompetanse” å bruke offentlige 

nettsider.  
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3 Offentlige nettsider 

I dette kapittelet forklares hvorfor diverse offentlige nettsider har blitt trukket ut som 

eksempel på innvandreres bruk av nettbaserte tjenester. Jeg har valgt ut tre nettsider 

som jeg vil se nærmere på, hvor jeg vil i hovedsak beskrive hjemmesidens 

brukergrensesnitt og innloggingsmuligheter. Senere i oppgaven vil jeg utføre usability 

tester sammen med deltakere for å se hva som kan være vanskelig ved bruk av disse 

offentlige nettsidene med fokus på EU kommisjonens fem områder innen digital 

kompetanse (informasjon, kommunikasjon, digital innholdsproduksjon, sikkerhet og 

problemløsning). 

3.1 Skatteetaten 

Skatteetaten har ansvar for folkeregistrering, fastsettelse og innkreving av skatt og 

merverdiavgift. Informasjon og gjøremål som omhandler dette finner du på nettsiden 

skatteetaten.no. Skatteetaten sin nettside har blitt trukket ut som et eksempel fordi 

skatteetaten.no er en nettside de fleste har vært bort i, og fordi skatt er noe som angår 

alle i Norge. Det vil derfor være en plikt å kunne bruke skatteetaten.no. 

3.1.1 Skatteetatens hjemmeside 

I dag består skatteetaten sin hjemmeside av en enkel hovedmeny med tre valg: 

‘Person’, ‘Bedrift og organisasjon’ og ‘Rettskilder’. ‘Person’ er alltid markert “by 

default” ved adkomst av hjemmesiden, og består av fire underkategorier: ‘Skatt’, 

‘Avgifter’, ‘Folkeregistrering’ og ‘Utenlandsk’. Dette er global navigasjonen for 

nettsiden og er alltid tilgjengelig for brukeren uansett hvor på nettsiden de befinner seg. 

På samme linje, helt til høyre, finner du ‘Søk’. Over der igjen er det tre alternativer 

brukeren kan utforske: ‘Kontakt oss’ vil lede brukeren til en landingsside hvor de finner 

diverse kontaktinformasjon for skatteetaten. ‘Språk’ tillater brukeren å endre språk 

(mellom bokmål, engelsk og nynorsk) for nettsiden, mens ‘Endre skriftstørrelse’ 
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informerer brukeren hvordan tekst på nettsiden kan forstørres ved bruk av hurtigtaster 

på pc-en.  

 

Dersom brukeren blar nedover nettsiden vil de finne en rekke kontekstuelle lenker. Av 

og til vil det også være en boks øverst på toppen som opplyser brukeren om aktuelle 

frister, eller nyttig informasjon. Helt nederst på hjemmesiden finner du bunnteksten, som 

består av diverse lenker om skatteetaten, inkludert eksterne lenker til skatteetatens 

sosiale medier. 

 

 

Figur 2: Skjermbilde av startsiden for skatteetaten.no. Skjermbilde er hentet 01.04.19. 

3.1.2 Logg inn for skatteetaten.no 

Det er ingen synlig innlogging på hjemmesiden. Dette får brukeren først opp når 

han/hun skal for eksempel sjekke skattemeldingen. Når brukeren blir bedt om å logge 

inn, indikeres dette gjennom en stor blå knapp, med beskrivende tekst over. Teksten i 

selve knappen varieres etter hva slags oppgave som blir gjort. I eksemplet under 
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ønsker jeg å se på skattemeldingen. Teksten i knappen er av den grunn: ‘Åpne 

skattemeldingen’. 

 

Figur 3: Skjermbilder for hvordan innloggingsprosessen er hos skatteetaten. Hentet 01.04.19. 

  

Dersom du trykker på den blå knappen vil du bli ført videre til landingssiden “ID-porten”. 

Her får brukeren seks forskjellige valg for innloggingsmetode. Du kan enten bruke ‘1. 

MinID’, ‘2. BankID’, ‘3. BankID på mobil’, ‘4. Buypass ID på smartkort’, ‘5. Buypass 

ID i mobil’ eller ‘6. Commfides’. Jeg vil kun se på de tre første innloggingsmetodene 

som er MinID, BankID og BankID på mobil. 

 

Figur 4: Skjermbilder for innloggingsprosessen ved bruk av MinID. Skjermbilder er hentet 01.04.19. 
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MinID krever fødselsnummer og personlig passord. Deretter må brukeren taste inn en 

engangskode på SMS som han/hun mottar på mobilen sin. Dersom mobilen din er 

utilgjengelig, kan du bruke PIN-kode fra PIN-kodebrev. PIN-kodebrev må bestilles, og 

blir tilsendt gjennom posten.  

 

 

Figur 5: Skjermbilder for innloggingsprosessen ved bruk av BankID. Skjermbilder er hentet 01/04/19. 

 

Bruk av BankID krever fødselsnummer, engangskode fra kodebrikke, og personlig 

passord. Ved bruk av BankID på mobil vil mobiltelefonen din fungere som et alternativ til 

BankID med kodebrikke. Innlogging gjennom BankID på mobil krever da fødselsdato, 

mobilnummer og en selvvalgt pin-kode.  

3.2 Digipost 

Digipost er et digitalt postsystem, som brukes for å motta skatteoppgjør, vedtaksbrev og 

helseinformasjon og annet dokumenter som ikke kan sendes som vanlig e-post. 

Tjenesten benyttes til sikker informasjon og tilsvarer dagens fysiske postkasse. På 

grunn av den høye sikkerheten i Digipost har sykehus, banker og offentlige instanser 

valgt å bruke tjenesten som en kanal hvor mottaker får tilsendt fortrolig informasjon. I 

dag har alle innbyggere i Norge en digipost-adresse, som kan brukes til nettopp dette. 

Av den grunn har jeg valgt å se nærmere på digipost.no. 
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3.2.1 Digipost sin hjemmeside 

Hovednavigasjon for hjemmesiden digipost.no finner du øverst på toppen. Den består 

av åtte globale lenker: ‘Privat’, ‘Bedrift’, ‘Hjelp’, ‘Labs’, ‘Registrering’, ‘Logg inn’, 

‘Språk’ og ‘Posten (logo)’. Under navigasjonsbaren er det et bannerbilde med lenker til 

‘Logg inn’ og ‘Registrering (Registrer deg)’. Videre består hjemmesiden av 

promotoringsinnhold for Digipost og lenker som tar brukeren til andre landingssider med 

mer informasjon. Nederst på hjemmesiden finner du bunntekst med supplerende 

navigasjon i form av et nettstedskart. Det er også eksterne lenker til diverse sosiale 

medier for digipost. 

 

 
Figur 6: Skjermbilde av hjemmesiden for digipost.no. Skjermbilde er hentet 02.04.19. 

 

Det er også verdt å få med seg at digipost.no har en “chatbot” på hjemmesiden. Denne 

er tilgjengelig for brukeren uansett hvor på nettsiden du befinner deg (bortsett fra på 

landingssiden ‘Labs’), og svarer på de fleste konkrete spørsmål angående Digipost.  
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Figur 7: Skjermbilde av “Chatbot” på digipost.no. Skjermbilde er hentet 02.04.19. 

3.2.2 Logg inn for digipost.no 

For aksess av Digipost, kan du enten logge inn som bedrift eller privat. Som 

privatperson kan du benytte deg av elektronisk ID som tar deg til landingssiden 

ID-porten (se figur 3), eller kan du logge inn med fødselsnummer og passord.  
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Figur 8: Skjermbilde av valg for logg inn-metode på digipost.no. Skjermbilde er hentet 02.04.19.  

3.2.3 Innboks på digipost.no 

Etter innlogging vil brukeren få opp en innboks. Denne er kalt ‘Postkassen’ og er det 

brukeren ser ved “default view”. Hovedmenyen er nå plassert helt til venstre, ved siden 

av innboksen. Videre i hovedmenyen kan brukeren velge å se ‘Sendte meldinger’ eller 

‘Utkast’. ‘Arkivet’ tillater brukeren å arkivere innhold, mens ‘Opprett mappe’ gir 

brukeren mulighet til å opprette egne mapper for sortering og klassifisering av innhold i 

postkassen. Hver av valgene i hovedmenyen har et ikon ved siden av seg som indikerer 

gjøremål.  
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Figur 9: Skjermbilde av innboks for digipost.no. Skjermbilde er hentet 02.04.19. 

 

I toppen til høyre finner du ‘Søk’, ‘Hjelp’, ‘Profil (ditt navn)’ og ‘Logg ut’. Dersom du 

klikker på profilen din vil en sidemeny dukke opp til høyre. Her får brukeren en rekke 

alternativer for innstillinger av profilen sin. Også her er ikoner brukt ved siden av 

lenkene. På toppen av sidemenyen står navnet på den som er logget inn. Lenkene i 

sidemenyen er som følgende: ‘Personlig informasjon’, ‘Endre passord’, ‘varsling og 

kontaktinfo’, ‘Min konto i Digipost’, ‘Deling av postkasse’, ‘Blokkering av 

avsendere’, ‘Betalingskonto for kvitteringer’, ‘Fakturaoversikt’, ‘Lagringsplass’, 

‘Språk’, ‘Apper og Tilganger’, og ‘Kontoaktivitet’.  

Ved senere besøk oppdaget jeg at sidemenyen var endret. På toppen der navnet på 

den som er logget inn, er det nå en lenke for ‘Hjelp’ og en lenke for ‘Logg ut’. Noen av 

ikonene for lenkene under er også blitt byttet ut, og “x”-knappen øverst i høyre hjørne er 

fjernet.  
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Figur 10: Utklipp av sidemeny for profilen din på digipost.no. Utklipp til høyre er hentet 02.04.19, mens 

utklipp til venstre er hentet 07.05.19. 

3.3 NAV 

NAV er en av de største offentlige etatene i Norge. NAV har ansvaret for organisering 

og finansiering av arbeidsmarkedstiltak, trygdeytelser og sosialhjelp. Et av målene til 

NAV er å digitalisere økonomisk sosialhjelp (NAV, 2013). Nav.no har derfor blitt en 

viktig plattform som tilbyr selvbetjeningsløsninger for sosiale tjenester til de som har 

behov. Halve Norge mottok penger fra NAV i 2017 (NAV, 2018). Jeg har derfor valgt å 

se nærmere på nav.no fordi det er en nettside som involverer mange i Norge, og ikke 

minst førstegenerasjons innvandrere.  
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3.3.1 NAV sin hjemmeside 

 
Figur 11: Skjermbilde av hjemmesiden for nav.no. Skjermbilde er hentet 02.04.19. 

 

NAV sin hjemmeside består av tre globale lenker øverst i toppen: ‘Language (språk)’, 

‘Høykontrast’ og ‘Skriftstørrelse’. ‘Logg inn’ befinner seg på samme linje lengre til 

høyre. Hovednavigasjonen finner du under web-banneret og inneholder fire globale 

lenker: ‘Person’, ‘Bedrift’, ‘NAV og Samfunn’, og ‘Ditt NAV’. Ved siden av lenkene er 

det et felt for internsøk på nettsiden. Omtrent midt på hjemmesiden er det tre bokser 

med titlene: ‘Hva er din situasjon’, ‘Ledige stillinger’ og ‘Skjema og søknad’. Under 

der igjen, er det tre kolonner med kontekstuelle lenker for ‘Nyttig å vite’, ‘Nyheter’ og 

‘Snarveier’. Helt i bunn av hjemmesiden er det en indeks.  

3.3.2 Logg inn for nav.no 

Nav.no bruker også landingssiden ID-porten for innlogging. Valgene er de samme som 

for skatteetaten.no og digipost.no, med unntak av ‘Logg inn med en-dags-passord 

eller som arbeidsgiver’. En-dags-passord får du ved forespørsel på telefon og gir 
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begrenset tilgang til funksjonalitet og informasjon, med hensyn til brukerens sikkerhet 

rundt personinformasjon.  

 

 
Figur 12: Skjermbilde av innloggingsmetoder for nav.no. Skjermbilde er hentet 02.04.19. 

 

Etter at bruker har logget inn, vil han/hun bli ført til en ny landingsside med seks nye 

valg. Disse er som følger: ‘Mistet jobben?’, ‘Ditt sykefravær’, ‘Skjemaer’, ‘Innboks’, 

‘Dine saker’ og ‘Din pensjon’. Betegnelsen ‘Ditt NAV’ er brukt for denne 

landingssiden, og fungerer som brukerens profilside. Dersom du har en ulest melding i 

innboksen, vil dette vises som en varsel på toppen. Det er også verdt å merke at bruker 

ikke har tilgang til  ‘Innboks’, ‘Ditt sykefravær’, og ‘Dine saker’, dersom MinID har blitt 

brukt for innlogging. Brukeren må derfor logge inn på nytt igjen ved å bruke en av de 

fem andre innloggingsmetodene i ID-porten, hvis han/hun ønsker å tilgang til ‘Innboks’, 

‘Ditt sykefravær’ eller ‘Dine saker’.  
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Figur 13: Skjermbilde av profilsiden din ‘Ditt NAV’. Skjermbilde er hentet 25.04.19. 
 

Noen av valgene i profilsiden kan du også finne i hovednavigasjonen under lenken ‘Ditt 

NAV’. Hvis brukeren klikker på denne lenken, mens han/hun er pålogget vil en 

nedtrekksliste med en rekke alternative lenker dukke opp, inkludert valgene i profilsiden. 

Dersom brukeren ikke er logget inn, vil innholdet i denne nedtrekkslisten erstattes med 

en ‘Logg inn’-knapp. 
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4 Grafisk brukergrensesnitt design 

I dette kapittelet forklares hva er grafisk brukergrensesnitt design og brukskvalitet. Jeg 

vil beskrive grunnleggende prinsipper og retningslinjer innen grafisk brukergrensesnitt 

design, som vil være viktig for oppgaven videre når jeg skal designe potensielle 

løsninger. Brukergrensesnitt omfatter all samhandling mellom menneske og maskin 

(HCI), det vil si skjermbilder, tastatur, mus, osv. I denne oppgaven vil jeg avgrense 

brukergrensesnitt til kun skjermbilder som brukeren kommuniserer med ved bruk av 

nettsider. 

4.1 Brukskvalitet 

Brukskvalitet, eller som det heter på engelsk usability, handler om hvor enkelt noe er å 

bruke. God brukskvalitet er nødvendig for oppnå god grafisk brukergrensesnitt og 

webdesign. Jakob Nielsen mener at brukskvalitet har blitt en kritisk kriterie for design av 

nettsider. Et eksempel er dersom en bruker ikke finner det produktet han/hun er på jakt 

etter, så vil han/hun ganske enkelt ikke kunne kjøpe det. Videre beskriver Jakob Nielsen 

i boka “Designing Web usability” (1999): 

 

“The web is the ultimate customer-empowering environment. He or she who 

clicks the mouse gets to decide everything. It is so easy to go elsewhere; all the 

competitors in the world are but a mouse click away.” - Jakob Nielsen (1999, s. 

9-11).  

 

Brukere av offentlige nettsider i Norge kan derimot ikke velge å bruke andre nettsider 

dersom de ikke finner det de leter etter, fordi informasjonen som presenteres på 

offentlige nettsider ikke finnes andre steder. Derfor kan brukskvalitet være enda 

viktigere når vi snakker om offentlige nettsider. 
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I boka “Usability Engineering” (1994) beskriver Jakob Nielsen brukskvalitet for 

datasystemer som sammensatt av fem faktorer: lærbarhet, effektivitet, hukommelse, feil 

og tilfredsstillelse (1994, s. 26).  

● Lærbarhet: systemet skal være lett å lære slik at brukeren fort kan begynne å 

bruke systemet. 

● Effektivitet: systemet skal være effektivt å bruke, slik at så fort brukeren har lært 

systemet skal brukeren kunne oppnå høyt produksjonsnivå. 

● Hukommelse: systemet skal være lett å huske slik at en tilfeldig bruker, etter å 

ha vært borte fra systemet en tid, skal kunne ta det i bruk igjen uten å lære alt fra 

begynnelsen av. 

● Feil: systemet skal ha en lav feilprosent slik at brukerne gjør få feil ved bruk, og 

hvis en feil blir gjort skal brukeren lett reversere feilen. Katastrofale feil skal ikke 

inntreffe.  

● Tilfredsstillelse: systemet skal være behagelig å bruke slik at brukerne er 

fornøyd med å bruke det. Brukerne aksepterer og liker systemet de bruker.  

4.2 Hva er grafisk brukergrensesnitt og hvorfor er det viktig? 

Grafisk brukergrensesnitt er den norske betegnelsen for graphical user interface (GUI).  

I den Store Norske Leksikon beskrives betegnelsen for brukergrensesnitt som 

kontaktflaten mellom brukeren og datamaskinens operativsystem og programmer, og 

avgjør hvordan brukeren styrer programmene. Programmer som presenterer 

informasjon grafisk og som krever et pekeredskap for å styres, sies å ha et grafisk 

brukergrensesnitt (SNL, 2018). Målet med grafisk brukergrensesnitt er å minimere 

barrieren mellom menneskets kognitive modell av hva de ønsker å oppnå og systemets 

forståelse av brukerens oppgave. Med andre ord, å få mennesker til å forstå raskt 

hvordan de skal få utført det de ønsker via grensesnittet.  

Brukergrensesnitt design er viktig fordi det representerer hvordan programmer og 

systemer er overfor brukere. Mange programmer og systemer er derfor evaluert basert 
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på hvor god brukergrensesnittet er. Å designe god brukergrensesnitt har i seg selv blitt 

et konkurranseområde ifølge Edward Tufte (1989): 

“Today the competition is at the user interface. Such will continue to be the case, 

without doubt” - Edward Tufte (1989) 

  

En av hovedutfordringen rundt design av brukergrensesnitt er å samkjøre mennesker 

og maskiner. Målet er å øke effektiviteten for informasjon i dataskjermer til å passe 

konvensjonelle informasjonskilder som bøker, kart, diagrammer, bilder, filmer, og lyd og 

videoopptak. Dette beskrives av Edward Tufte i boka “Visual Design of the User 

Interface” som information resolution (1989, s. 2). Med andre ord; hvordan presentere 

kompleks informasjon med begrenset skjermplass for brukere, slik at det er logisk og 

forståelig nok til å brukes uten problemer. Edward Tufte (1989, s. 3) foreslår to 

strategier for bedre information resolution: 

1. Redusere støy. 

2. Forsterke signal. 

Å redusere støy handler om å eliminere alt som ikke er viktig for brukeren å se. Dette 

inkluderer data, visuelle elementer, distraherende mønstre, osv. Målet er å ha en mest 

mulig ren og presis brukergrensesnitt som mulig (Tufte, 1989, s. 3).  

Forsterke signal handler om å fremheve det som er viktig for brukeren å se. For 

eksempel som å bruke mest mulig skjermplass på datamaskinen til å vise 

brukerinformasjon, fremheve visnings-fordelinger og bruke klassiske standarder for 

typografi (Tufte, 1989, s. 3). 
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Figur 14: Eksempel på design av programvinduer (Tufte, 1989, s. 5-6). 

 

I figuren over viser Tufte til hvordan eksempel på redusering av støy og forsterkning av 

signal kan bidra til flyt og effektivitet i brukergrensesnitt. Eksemplet viser redusering av 

støy ved å fjerne bruk av mønster i rammene. Farger er brukt for å skape kontrast 

mellom vinduene og forsterker signal ved å vise til hvilken av vinduene som er i bruk.  

4.2.1 Farger 

Som vist over i figur 14, kan fargebruk være sentralt for design av god 

brukergrensesnitt. I brukergrensesnitt design er farger brukt til å formidle data effektivt. 

 

“The first principle for use of color is: Above all, do no harm. Color must work to 

enhance information resolution, not create a garish parody of a video game” 

- Edward Tufte (1989, s. 9) 

 

Man må dog passe på å være forsiktig ved bruk av farger som kan være altfor sterkt 

iøynefallende som kan bidra til at information resolution reduseres. Edward Tufte 

foreslår å bruke farger som finnes i naturen, for å unngå det han kaller for “colorjunk”. 

Spesielt lyse farger som grå, blå og gul fra himmelen og skygger (1989, s. 10).  
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Figur 15: Eksempel på farger i naturen som kan brukes (Tufte, 1989, s. 11). 

 

Siden farger fra naturen er velkjente og rolige, kan de brukes i bakgrunnen slik at 

sterkere farger bedre fremheves (Tufte, 1989, s. 11). Dette kan for eksempel brukes for 

inaktive områder der fargene er nedtonet og beroliger bakgrunnen rundt det aktive 

vinduet (se figur 14). I boka “Envisioning information” oppsummerer Tufte (1990) kort 

dette i fire grunnleggende regler for bruk av farger: 

1. Rene, lyse eller svært sterke farger har høylytte og uutholdelige effekter når de 

står utilgjengelig over store områder ved siden av hverandre. Ekstraordinære 

effekter kan oppnås når de brukes sparsomt på eller mellom kjedelige 

bakgrunnsfarger (Tufte, 1990, s. 82). 

2. Plassering av lys, lyse farger blandet med hvit ved siden av hverandre gir 

vanligvis ubehagelige resultater. Spesielt hvis fargene brukes i store områder 

(Tufte, 1990, s. 82). 

3. Store områder med bakgrunnsfarger eller basefarger bør brukes slik at mindre, 

lysere områder skiller seg ut. Av den grunn er fargen grå ansett som en av de 
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viktigste og mest allsidige fargene innen maling. Sterke farger, blandet med grå, 

er derfor best brukt i bakgrunn (Tufte, 1990, s. 90). 

4. Hvis et bilde består av to eller flere store, lukkede områder i forskjellige farger, 

faller bildet fra hverandre. Enhet opprettholdes hvis fargene på et område 

gjentatte ganger blandes i den andre (Tufte, 1990, s. 90).  

4.2.2 Typografi og ikonbruk 

Typografi og ikonbruk er en annen viktig område innen god brukergrensesnitt design. 

Her foreslår Edward Tufte (1989) at regler for typography i bøker også bør gjelde for 

brukergrensesnitt. Han mener at ordentlig bokstav-avstand, ord-avstand, bruk av små 

og store bokstaver, flere typer størrelser og bevisst bruk av typografi kan føre til mer 

brukbare skjermer (Tufte, 1989, s. 11-12).  

Design av ikoner krever både typografiske ferdigheter og tegneferdigheter, sammen 

med god forståelse av datamaskinens funksjon som er representert. Gode ikoner er 

ukompliserte og lett å forstå (Tufte, 1989, s. 12). 

4.3 Designprinsipper 

Ifølge Ben Shneiderman er det åtte gyldne regler man bør følge for å utforme god 

brukergrensesnitt. I boka “Designing the User Interface: Strategies for Effective 

Human-Computer Interaction” forklarer Schneiderman hvordan disse åtte 

designprinsippene kan skape et effektiv, produktiv og frustrasjon-fri brukergrensesnitt: 

(1) strev etter konsistens, (2) tilby snarveier for erfarne brukere, (3) gi informative 

tilbakemeldinger, (4) benytt dialog med klar definert slutt, (5) tilby enkel feilhåndtering, 

(6) mulighet til å reversere feil, (7) brukerkontroll og (8) minst mulig belastning på 

korttidsminne (2004, s. 74-75).  
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4.3.1 Strev etter konsistens 

Konsistens oppnås ved å ta i bruk samme ikoner, farger, menystruktur, layout, 

ledetekster, teksttype, osv. når sekvenser av handlinger i lignende situasjoner designes 

(Shneiderman, 2004, s. 74). Standardiser hvordan informasjon presenteres for brukeren 

slik at de slipper å lære alt på nytt igjen når de klikker på noe annet. Konsistens hjelper 

brukeren med å bli kjent med det digitale landskapet til produktet slik at de kan lettere 

utføre oppgaver. Jakob Nielsen (1994) mener at konsistens bør gjelde på tvers av ulike 

medier i brukergrensesnitt design. Dette inkluderer ikke bare skjermer for applikasjoner, 

men også for dokumentasjon, nettbaserte hjelpesystemer og eventuelle 

opplæringsprogrammer (Nielsen, 1994, s. 90).  

4.3.2 Tilby snarveier for erfarne brukere 

For erfarne brukere kan musebruk være tidskrevende. Snarveier som hurtigtaster via 

tastaturet bør være en mulig alternativ. For erfarne brukere vil det bety kortere 

responstid og hurtigere skjermoppdatering. Det gjelder spesielt for operasjoner som 

utføres ofte. Jakob Nielsen (1994) kommer med en rekke eksempler på type snarveier i 

brukergrensesnitt som kan bidra til å forbedre brukeropplevelsen. En av eksemplene er 

hypertext. Bruk av hypertext tillater brukere å hoppe direkte til ønsket sted i store 

informasjonsrom, som for eksempel i en fil eller i et menyhierarki (Nielsen, 1994, s. 

140).  

4.3.3 Gi informative tilbakemeldinger 

Systemet bør alltid gi tilbakemelding for hver handling som er gjort (Shneiderman, 2004, 

s. 74). Brukeren må få en forståelse av at systemet har oppfattet hva han/hun vil. 

Tilbakemeldinger fra systemer bør ikke uttrykkes abstrakt eller i generelle vilkår, men 

må omstille og omformulere brukerens innspill for å gi indikasjon på hva som gjøres 

(Nielsen, 1994, s. 134). Nielsen (1994) utdyper dette i eksemplet på lagring av filer. Det 

kan være en god ide å gi brukeren advarsel rett før en irreversibelt handling blir gjort, 
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som å overskrive en fil. En dårlig tilbakemelding i dette tilfelle ville ha vært å si at en fil 

er i ferd med å bli overskrevet, uten å vise til hvilken filnavn det er snakk om. En bedre 

tilbakemelding bør inkludere navn og attributter på begge filene for å hjelpe brukeren til 

å forstå om handlingen handlet om å erstatte en gammel kopi-fil med samme navn, eller 

om filen overskriver en annen fil som tilfeldigvis har samme navn (Nielsen, 1994, s. 

134).  

En annen viktig faktor med tilbakemeldinger er responstid. Spesielt for systemer hvor 

operasjoner og handlinger tar lang tid. En grunnleggende råd når det gjelder responstid 

er som følgende (Nielsen, 1994, s. 135): 

● 0.1 sekund er hva en bruker forventer av systemet når det skal respondere på 

brukerens handling. Ingen spesielle tilbakemeldinger behøves i dette tilfelle, 

bortsett fra resultatet av handlingen må vises for brukeren.  

● 1.0 sekund er hva det tar for en brukers tanker å bli uavbrutt. Brukeren vil på 

tross av det merke forsinkelse i systemet. Vanligvis, kreves det ingen spesielle 

tilbakemeldinger ved forsinkelser som varer under 1.0 sekund.  

● 10 sekunder er hva det tar for å holde brukerens oppmerksomhet fokusert på 

dialogen. Ved lengre forsinkelser, vil brukeren ønske å utføre andre oppgaver 

mens de venter på at systemet fullfører handlingen. I så fall bør en 

tilbakemelding indikere når handlingen forventes å bli ferdig.  

 

Enda en viktig faktor som nevnes av Jakob Nielsen (1994) er informative 

tilbakemeldinger ved systemfeil. Noen systemer er dessverre designet uten denne 

funksjonen, og slutter ganske enkelt å respondere til brukeren når de slutter å virke. 

Dette er det verste tilfelle, fordi det fører til at brukeren må gjette hva som gikk galt. Selv 

i de verste omstendigheter kan systemer designes slik at det gir brukeren 

tilbakemelding når systemet er nede (Nielsen, 1994, s. 137).  
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4.3.4 Benytt dialoger med klart definert slutt 

Handlingssekvenser grupperes av en begynnelse, midtdel og slutt. Informativ 

tilbakemelding ved avslutning gir brukeren tilfredsstillelse av fullføring og klargjør dem 

for flere aksjoner (Shneiderman, 2004, s. 75). For eksempel dialogbokser og 

systemmeldinger bør alle inneholde en avbryt knapp eller andre typer muligheter som 

kan fører brukeren tilbake til forrige status (Nielsen, 1994, s. 138). Alle former for exit 

eller angre-mekanismer bør være synlig i brukergrensesnittet.  

4.3.5 Tilby enkel feilhåndtering 

Hvis feil inntreffer bør det tilbys enkle løsninger for feilhåndtering. Feilmeldinger bør ikke 

være truende eller kryptiske, men heller være informative og hjelpe brukeren på rett 

spor (Shneiderman, 2004, s. 75). Det er fire grunnleggende regler for feilmeldinger 

(Nielsen, 1994, s. 142):  

● Feilmeldinger bør være tydelige. Bruk klar og tydelig språk og unngå obskure 

koder. Det bør være mulig for brukeren å forstå feilmeldingen alene, uten å måtte 

bruke manualer eller kode ordbok.  

● Feilmeldinger bør være presise, ikke vag og generell.  

● Feilmeldinger bør tilby brukeren konstruktiv hjelp til å løse problemet.  

● Feilmeldinger bør være høflig. De bør ikke skremme brukeren eller legge skyld 

eksplisitt på brukeren.  

4.3.6 Mulighet til å reversere feil 

Handlinger bør være reverserbare. Det betyr at brukeren har mulighet til å angre en 

handling som er utført. Muligheten til å angre kan redusere potensiell angst hos 

brukeren og oppfordrer brukeren til å utforske mer (Shneiderman, 2004, s. 75). En enda 

bedre løsning er å forhindre feil (Nielsen, 1994, s. 145). Systemer kan designes slik at 

brukeren kan styre unna feilsituasjoner. Nielsen (1994) viser til et eksempel hvor en 

bruker blir bedt om å stave ut filnavn. Dette medfører en risiko for stavefeil. En bedre 
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løsningen vil være å velge filnavn fra et meny, i stedet for å skrive det inn. På den 

måten kan feil i systemet forhindres ved å eliminere risikoen for stavefeil (Nielsen, 1994, 

s. 145-146). Feil er ofte noe man tenker skal unngås. Men alle mennesker gjør feil. 

Derfor er design for feil noe alle designere må tenke på og planlegge (Norman, 1998, s 

131). Dette er hva Norman (1998) foreslår designere bør gjøre: 

1. Forstå hva som forårsaker feil og design slik at disse årsakene minskes.  

2. Gjør det mulig å reverse handlinger. 

3. Gjør det lettere å oppdage feil som oppstår, and gjør det lettere å fikse dem. 

4. Endre holdningen for feil. 

Man skal ikke straffe brukeren for å gjøre feil, men heller ikke ignorere det. Prøv å 

designe systemer som tillater feil. Gjør det lett å oppdage feil og lett å korrigere dem 

(Norman, 1998, s 131).  

4.3.7 Brukerkontroll 

Erfarne brukere vil ønske følelsen av å ha kontroll over grensesnittet, og at 

grensesnittet responderer på deres handlinger. Overraskende handlinger, slitsomme 

sekvenser av data oppføringer, manglende evne eller vanskeligheter med å få tak i 

nødvendig informasjon, og manglende evne til å produsere ønsket handling vil føre til 

angst og misnøye hos brukeren (Shneiderman, 2004, s. 75). Brukere bør gjøres 

initiative til handlinger, heller enn respondenter til handlinger.  

4.3.8 Minst mulig belastning på brukerens korttidsminne 

Mennesker har en begrensning når det kommer til å prosessere informasjon i 

korttidsminnet. En tommelfingerregel er at mennesket lagrer sju pluss/minus to biter 

informasjon i korttidsminne av gangen (Shneiderman, 2005, s. 75). Derfor bør dype og 

kompliserte menyer og dialoger unngås. Brukergrensesnitt bør derfor baseres på 

gjenkjennelighet fremfor hukommelse, for å belaste brukerens korttidsminne minst 

mulig. I stedet bør datamaskinen ta over minnesbyrden (Nielsen, 1994, s. 129).  
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5 Forskningsmetode  

I dette kapittelet redegjøres metodologi og metodiske valg som er benyttet for å besvare 

problemstillingen. Først presenteres forskningsfilosofi og forskningsstrategi. Deretter 

presenteres beskrivelser av verktøy og teknikker som er brukt for å samle inn data.  

5.1 Forskningsfilosofi 

For denne oppgaven har jeg tatt i bruk kvalitativ forskningsmetoder. Kvalitativ forskning 

skiller seg fra kvantitativ forskning i den forstand at data tilegnes i form av tekst og 

beskrivelser, fremfor kvantitativ forskning som gir tellbar data. Det er tre forskjellige 

paradigmer innen kvalitativ forskning: (1) positivist, (2) fortolkende eller (3) kritisk 

(Myers, 1997, s. 4-5). For denne oppgaven planlegger jeg å jobbe innenfor det 

fortolkende paradigme. Innenfor dette paradigme er målet å forstå fenomener gjennom 

betydningen folk tilegner dem (Myers, 1997, s. 6), som er nødvendig for meg for å få 

svar på problemstillingen. Forskningen er derfor subjektivt, siden det ikke eksisterer en 

objektiv virkelighet i det fortolkende paradigme.  

 

Det er to temaer innen forskningsfilosofi: (1) ontologi og (2) epistemologi. Ontologi 

handler om å finne ut hva som er virkelig, hva er sant og hva er ikke sant, mens 

epistemologi er antakelser om hva kunnskap er. I denne oppgaven skal jeg forsøke å 

undersøke bruken av offentlige tjenester hos en bestemt målgruppe. Av den grunn 

baserer denne oppgaven seg på en epistemologisk tilnærming.  

5.2 Forskningsmetodologi 

Som metodologi for denne oppgaven jeg valgt å bruke design research i form av 

participatory design (PD). PD er en designprosess hvor det involveres interessenter av 

et prosjekt som for eksempel ansatte, kunder, eller sluttbrukere i en prosess for å 

designe et resultat som tilfredsstiller deres behov. Det er en designfilosofi som oppstod i 
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Skandinavia, og som fokuserer på det menneskelige, sosiale og politiske 

sammenhenger der informasjonssystemer blir utviklet og brukt (Löwgren & Stolterman, 

s. 151). PD baserer seg på følgende grunnleggende perspektiver: 

● Equalising power relations: handler om å gi stemme til de som er usynlige eller 

svake i organisatoriske maktstrukturer, slik at de også har muligheten til å 

påvirke resultatet av designprosessen (Robertson & Simonsen, 2013 s. 2).  

● Mutual learning: handler om å oppmuntre og styrke forståelse for hverandres 

arbeid eller ekspertise ved å skape gjensidig respekt mellom ulike grupper 

mennesker (Kensing & Greenbaum, 2013 s. 33). 

● Co-realisation: handler om å bruke ulike design teknikker for å sammen 

realisere utforme en ny løsning. Tekniske løsninger kan være vanskelig å 

forestille for brukere, derfor kan design teknikker som prototyping hvor konkrete 

artefakter lages hjelpe brukere å visualisere mulige løsninger (Tone Bratteteig et 

al, s. 134), og at de selv kan ta del i utformingen av løsning. 

 

PD bygget på sosiale interaksjoner mellom brukere og designere villig til å lære fra 

hverandre for å sammen skape, utvikle, uttrykke ideer og visjoner. Delte erfaringer og 

refleksjoner er en essensiell del av designprosessen (Robertson & Simonsen, 2013 s. 

8). Mye av PD handler om å finne en kombinasjon av ulike teknikker og verktøy som 

kan bidra til å skape engasjement og et felles bilde av visjonen for oppgaven som skal 

løses, og gi interessenter følelse av eierskap for resultatene som produseres (Brandt et 

al, 2013, s. 145).  

Jeg har valgt å bruke PD for å svare på problemstillingen fordi, det er en god måte å få 

innsikt i hvordan det oppleves å bruke offentlige nettbaserte tjenester som innvandrer. 

Det kan være vanskelig å sette seg inn i hvordan det er å være bruker av offentlige 

nettbasert tjenester som førstegenerasjons innvandrer med begrenset norskkunnskaper 

og digital kompetanse, med mindre man er det selv. Siden en-to brukere fra denne 

gruppen er familiemedlemmer, vil jeg i større grad kunne observere og påvirke 

hverdagen til noen av deltakerne. PD vil i gjengjeld gi mine deltakere en unik mulig til å 
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være med å på å designe og produsere artefakter, som vil gi dem en liten innsikt i 

hvordan en designprosess fungerer i praksis som en del av mutual learning. 

5.3 Teknikker og verktøy 

I dette kapittelet beskrives teknikker og verktøy som er brukt inn data for oppgaven. 

5.4.1 Intervju 

For denne oppgaven er intervju blitt brukt som en innledende teknikk for 

datainnsamling. Intervju regnes som en av primær måtene hvor etnografiske forskere 

bruker for å innblikk i ulike menneskers sosiale, kulturelle, politiske eller økonomiske 

hverdag (Crang & Cook, 2007, s. 35). Löwgren & Stolterman (2007, s. 67) foreslår at et 

intervju bør gjennomføres mens intervjuobjektet utfører sine dagligdagse gjøremål. Den 

som intervjuer er i nærheten og diskuterer sammen med intervjuobjektet hva som 

gjøres. Intervjueren vil derfor ikke bare tilegne seg data fra intervjuobjektet muntlig, men 

også gjennom egne observasjoner. På den måten kan det som forklares fra 

intervjuobjektet sammenlignes med det som faktisk blir gjort (Löwgren & Stolterman, 

2007 s. 67).  

I denne oppgaven har jeg valgt benytte meg av semistrukturerte intervjuer tidlig i 

prosessen. Semistrukturerte intervjuer er et sett med forhåndsdefinerte parametere hvor 

intervjueren og intervjuobjektet diskuterer sammen. Crang & Cook beskriver dette som i 

likhet med en vennlig samtale uten noen forutbestemt fokus (2007, s. 35). Dette passet 

fint for meg å bruke, siden jeg da kunne forberede spørsmål og tema på forhånd for å få 

oversatt til vietnamesisk. Det var også naturlig å bruke semistrukturerte intervjuer i 

starten, siden jeg enda ikke visste hvor jeg skulle begynne å lete for å undersøke 

problemområdet.  
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5.4.2 Fokusgruppe 

En fokusgruppe består av gruppe mennesker som samles for å diskutere erfaringer og 

tanker om visse temaer. Crang & Cook (2007, s. 56) forklarer at det er en måte å 

studere hvordan mennesker utarbeider tanker og følelser om temaer, i samspill med 

andre mennesker som de kan lære av, reagere til, misforstå eller være uenig med. 

Fokusgruppe settes vanligvis opp av en fasilitator som har som oppgave å styre 

samtalen mellom deltakerne.  

I oppgaven min er fokusgruppe blitt gjennomført etter semistrukturerte intervjuer. 

Fokusgruppen ble holdt på et skredderverksted hvor de alle ansatte var innvandrere 

med vietnamesisk bakgrunn.  

5.4.3 Brukbarhetstest 

Brukbarhetstest (usability test) brukes for å sikre at et produkt oppfyller minstekravene 

for god brukbarhet. Hvordan utføre brukbarhetstest varieres. Et sett med spesifiserte 

oppgaver kan være planlagt på forhånd, eller kan resultatet måles ved å la reelle 

brukere utføre oppgaver de vanligvis gjør i hverdagen. Det er to type brukbarhetstester 

for evaluering av brukergrensesnitt; (1) formativ evaluering og (2) summativ evaluering 

(Nielsen, 1993, s. 170). Formativ evaluering er brukt med hensikt å forbedre 

brukergrensesnittet som en del av et iterativ prosess, mens summativ evaluering har 

som mål å vurdere den generelle kvaliteten for et grensesnitt. Jeg vil i oppgaven utføre 

brukbarhetstest i form av formativ evaluering, og som en del av PD.  

 

Testdeltakere bør være så representativ for målgruppen som mulig (Nielsen, 1993, s. 

175). Hvis en tenker å utføre brukbarhetstest med få deltakere, bør en unngå å velge 

brukere som er avvikende fra målgruppen og heller fokusere på å involvere vanlige 

brukere. Dersom brukbarhetstesten er planlagt for mange deltakere, så bør en inkludere 

brukere fra flere forskjellige sub-populasjoner for å dekke så mange ulike kategorier 

som mulig (Nielsen, 1993, s. 175). Siden jeg har valgt å bruke PD i den fortolkende 

52 



paradigme, vil testdeltakere være eksempler fremfor representativ for målgruppen. Jeg 

vil derfor i denne oppgaven utføre brukbarhetstest av diverse offentlige nettsider med 

kun tre deltakere. 

5.4.3 Future Workshop 

Future workshop (FW) er en metode innen deltakende design, hvor man samler 

designere, brukere og interessenter for å utarbeide en løsning på et problem. Metoden 

er introdusert av Müllert og Jungk (1987), og har som mål å inkludere alle som er 

vedrørt av prosjektet. 

FW gjennomføres ved at potensielle brukere eller interessenter avklarer vanlige 

problemer i deres nåværende situasjon, deretter utarbeides det visjoner for mulige 

løsninger, og til slutt diskuteres hvordan visjonene senere kan realiseres for 

implementering (Löwgren & Stolterman, 2007, s. 70). Dette gjøres gjennom tre faser; 

(1) kritikkfasen, (2) fantasifasen og (3) realiseringsfasen.  

1. Kritikkfase: I kritikkfasen brainstormer deltakere problemer i dagens situasjon. 

Bidrag er formulert som korte, kritiske observasjoner eller uttalelser, som blir 

listet opp og sortert.  

2. Fantasifase: I fantasifasen brainstormer deltakere kreative løsninger for 

problemene som er listet opp i kritikkfasen. Ideer for løsningene er ubegrenset, 

og deltakerne skal til slutt utarbeide skisser for ideene sine.  

3. Realiseringsfase: I realiseringsfasen presenteres idé skissene som velges ut, 

og det diskuteres hvordan skissene kan realiseres i dagens situasjon. 

 

I FW har jeg benyttet meg av teknikker som tankekart, brainstorming og 

papirprototyping. Det ble også brukt image-stimulation for å inspirere deltakere under 

fantasifasen (Verne & Braaten, 2014, s. 2), hvor kreativitet var nødvendig. I tillegg til 

FW, ble det holdt en design workshop der deltakere utarbeidet designskisser for ideene 

fra FW. Deretter ble prototyper og resultater presentert for deltakerne i en avsluttende 

workshop hvor tilbakemeldinger, reaksjoner og diskusjoner ble notert.  
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5.4.4 Prototyper 

En prototype er en modell eller et tidlig eksemplar av et produkt, med hensikt å teste og 

demonstrere produktet før det settes i produksjon. Prototyper kan brukes for tidlig 

evalueringer basert på den endelige løsningen. Denne kan forandres på så mange 

ganger det trengs, så lenge en bedre forståelse av brukergrensesnittet er oppnådd 

(Nielsen, 1994, s. 93). Vanligvis er de første prototypene som utvikles ganske primitive, 

billige og lite gjennomtenkt (lavnivå prototype). Senere prototyper er ofte mer kompleks 

og detaljert når det endelige målet nærmer seg (høynivå prototype). Det er viktig å lage 

prototyper tidlig og ofte i stedet for å gjøre en stor innsats på slutten i 

utviklingsprosessen. 

 

“It is simply not possible to design a competitive user interface these days 

without powerful prototyping tools right from the start” - Edward Tufte (1989, s. 8) 

 

I denne oppgaven vil jeg først lage lavnivå prototyper sammen med deltakere. Deretter 

vil jeg benytte meg av verktøy som Adobe Photoshop for å videreutvikle prototypene, og 

eventuelt gjøre justeringer basert på tilbakemeldinger fra deltakerne. 
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6 Deltakere 

I dette kapittelet forklares hvorfor vietnamesere er trukket ut som deltakere for studien, 

og hvordan deltakere ble rekruttert til innledende datainnsamling og workshops. 

6.1 Hvorfor vietnamesere? 

Jeg har valgt å bruke vietnamesiske deltakere som en representativ gruppe for 

førstegenerasjons innvandrere av to ulike grunner. Den første og mest åpenbare 

grunnen er fordi jeg selv har vietnamesisk bakgrunn. Jeg er født og oppvokst i Norge, 

men siden begge mine foreldre opprinnelig er fra Vietnam, har jeg lært å beherske det 

vietnamesiske språket til den grad at jeg kan kommunisere og forstå samtaler på 

vietnamesisk. Som forsker er dette en unik måte å kunne blende inn med målgruppen 

for å få tilgang til data som ellers hadde ikke vært mulig å skaffe (Crang & Cook, 2007 s. 

28). For noen deltakere kan dette være en fordel, siden det kan være at de er mer 

komfortable med å uttrykke seg selv på vietnamesisk enn på norsk. Og selv om 

deltakerne snakker godt norsk, er det ikke gitt at begreper og uttrykk betyr det samme 

på vietnamesisk som det gjør på norsk.  

Den andre grunnen for å velge vietnamesiske deltakere, er at mange av deltakerne er 

kollegaer og bekjente som har vært en del av vennekretsen til familien min lenge. Jeg 

har derfor gjennom hele min oppvekst sett, hørt og blitt eksponert for ulike problemer 

når det gjelder teknologi, fra bestemte vietnamesere. Siden jeg allerede har etablert et 

eksisterende tillitsforhold til deltakerne er det grunn til å tro at deltakerne vil anse meg 

som mer pålitelig enn dersom en annen forsker hadde kommet inn og gjort 

undersøkelsen. Risikoen for at deltakerne ikke åpner seg opp, eller ikke er ærlige under 

prosjektet er derfor mindre.  
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6.2 Rekruttering av deltakere 

To av mine gjentakende deltakere gjennom prosessen vil være et vietnamesisk ektepar. 

De har i denne oppgaven fått dekknavnet “Kim” og “Trude”. Kim har lenge hatt 

problemer med teknologi, og har fortalt meg at teknologi gjør han sliten og bekymret 

fordi han ikke føler seg trygg ved bruk. Det er en redsel for å gjøre feil som har fått Kim 

til å unngå bruk av for eksempel offentlige nettbaserte tjenester.  

Det er Kim og Trude som har hjulpet meg med å kontakte andre vietnamesere lik deres 

situasjon. De foreslo mange navn og potensielle personer som både jeg og de visste 

hadde store problemer med teknologi, akkurat som Kim. Men vi ombestemte oss, og 

strøk dem av lista fordi vi var redd for at de ikke hadde tålmodighet eller interesse nok til 

å delta. Derfor endte vi med å velge ut personer som de mente var mer troverdige og 

mer villig til å stille opp til intervju og workshops. Mange av disse personene var gamle 

ansatte og kollegaer av Trude som hun treffer ofte på jobb. Det var her innledende 

datainnsamling startet. Jeg avtalte tid med personene og intervjuet dem på jobb (på et 

skredderverksted) i pausen, en etter en. Senere ble det også holdt en fokusgruppe på 

samme skredderverksted med fire personer, hvor to av personene hadde vært med i 

intervjurunden tidligere.  

Av alle deltakerne jeg snakket med på starten, var det en person som skilte seg ut. 

Denne deltakeren hadde et annerledes syn på teknologi og brukte digitale tjenester i 

mye mindre grad enn de andre. Av den grunn ønsket jeg å invitere henne med videre 

for brukbarhetstesting og workshops. Hun nølte og takket nei til workshop, men var med 

på en brukbarhetstesting dersom det kunne gjøres på jobben hennes i pausen. 

Til workshop ble derfor nye deltakere rekruttert. Det ble invitert to vietnamesiske par, 

som kun deltok i den første workshopen.  
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6.3 Personvern 

Navn, sentrale opplysninger og bilder av deltakere i oppgaven er anonymisert for at 

berørte ikke skal kunne gjenkjennes. Deltakere har som følger fått anonyme navn, og 

bilder der ansikt eller personopplysninger vises har blitt sensurert. 

6.4 Prosessen 

I denne oppgaven har fokusert på sosiale interaksjoner mellom et få antall deltakere, 

fremfor mange. Det er to deltakere (Kim og Trude) som hovedsakelig har vært med 

gjennom hele prosessen. Prosessen for å svare på problemstillingen, starter først med 

en innledende datainnsamling. Her utfører jeg intervjuer, fokusgrupper og usability 

tester med et variert antall deltakere. Den første intervjurunden består av fem 

semi-strukturerte intervjuer. Videre holdes det en fokusgruppe med tre nye deltakere, 

og en fra intervjurunden. Usability tester gjennomføres med tre av deltakere fra 

intervjurunden. Deretter utfører jeg fire forskjellige workshops med to av deltakerne fra 

usability testene. I første workshop er det seks deltakere til sammen. Fire av disse er 

nye deltakere, som kun er med i første workshop. Workshopene etterpå består 

hovedsakelig av to deltakere, inkludert meg som facilitator. I andre og tredje workshop, 

er enda en ny deltakere med for å hjelpe til med å tilrettelegge workshop-øktene.  

Mot slutten av prosessen er det en rekke udokumenterte diskusjoner og samtaler 

mellom meg, Kim og Trude. Vi møtes fire ganger etter workshopene, der vi snakker om 

digital kompetanse, språk, erfaringer og holdninger. Resultatene fra disse samtalene er 

presentert i kapittel 10 (diskusjon).  
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7 Innledende datainnsamling 

I dette kapittelet presenteres dataene som er samlet inn for den innledende fasen av 

masteroppgaven. Jeg vil presentere data fra fem semi-strukturerte intervjuer og notater 

fra en fokusgruppe, som ble holdt tidlig i prosessen, for å få et innblikk i innvandreres 

forhold til teknologi og offentlige nettsider. Deretter ble det utført usability testing med 

tre av intervju-deltakerne. Kapittelet avsluttes med en oppsummering av funn og 

resultater fra datainnsamlingen. 

7.1 Semi-strukturert intervju 

Jeg startet datainnsamlingen min ved å utføre fem semi-strukturerte intervjuer av 

førstegenerasjons innvandrere fra Vietnam. Alle har fått norske anonyme navn som 

følge av samtykkeerklæringen for å beskytte eventuelle personopplysninger. 

7.1.1 “Kim” 

Kim er 55 år gammel vietnamesisk mann som går på uføretrygd. Han ankom Norge 

1989 som flyktning alene fra Vietnam. Han har siden da lært seg norsk, som han 

behersker både skriftlig og muntlig. Han foretrekker likevel å gjøre intervjuet på 

vietnamesisk, som er det språket han er mest komfortabel med.  

Tidligere jobbet han som maskinoperatør på Aker sykehus, men han måtte gi seg tidlig 

på grunn av ryggplager og post-traumatisk stress. Siden da har han vært 

hjemmeværende, hvor han tilbringer mye av dagen foran tv-en og pc-en. Han synes 

teknologi er slitsomt og vanskelig. Det er spesielt internett han sliter med i hverdagen. 

Han sier det er mye han ikke forstår som for eksempel programvare-oppdateringer, 

innstillinger, innloggingssystemer og sikkerhet generelt.  

  

I Vietnam hadde han ikke tilgang til teknologi slik han har nå i Norge. Han forteller at i 

bygda hvor han kom fra, fantes det ikke noen form for moderne teknologi. Selv om 
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mopeder og lastebiler eksisterte i Vietnam, var det bare sykler, vogn og traller der han 

vokste opp. Han forteller videre at “ekte” lys ble brukt hjemme i stedet for elektrisk lys, 

og at de skrev brev i stedet for å ringe med telefon for å kommunisere med slektninger 

eller bekjente fra andre provinser.  

Kim er ikke spesielt begeistret over offentlige nettsider. Han synes de er slitsom å 

bruke. Han nevner blant annet innloggingssystemet til NAV som et irritasjonspunkt. 

 

“Jeg blir så sliten i tankene hver gang jeg må logge meg inn på disse nettsidene” 

- Kim.  

 

Av offentlige nettsider bruker Kim mest NAV og Digipost. Han er innom både NAV og 

Digipost 1-3 ganger i måneden, fordi han “må”. Når vanskeligheter oppstår pleier han å 

spørre om hjelp fra sin kone eller fra sine sønner. Han trenger ofte hjelp til å finne frem 

til korrekt informasjon på nettsiden, oversette norske begreper og uttrykk, skrive e-post 

og innlogging. Kim er spesielt redd for å gjøre feil som kan ramme han økonomisk. 

Siden mye av gjøremålene hans på offentlige nettsider omhandler finansielle 

situasjoner, er dette noen han er svært bekymret over. Han nevner tidligere hendelser 

hvor han ikke mottok utbetaling av pensjon/dagpenger, fordi han gjorde noe feil på 

nettsiden. Dette er også grunnen til at han foretrekker å møte opp fysisk på offentlige 

kontorer hvor han får bistand av ansatte. 

7.1.2 “Trude” 

Trude er 50 år gammel og jobber som skredder. Av moderne teknologi bruker Trude en 

Samsung Galaxy S8 og en gammel Macbook-laptop. Trude er født og oppvokst i 

landsbyen Tuy Hòa, som ligger 520 kilometer nord for Saigon. Trude vokste opp med 

både fjernsyn og radio hjemme, som var de mest vanligste teknologiske innretningene å 

ha på den tiden. Hun forteller at ikke alle familier var like heldige, og at barn fra 

nærområder pleide komme for å smugtitte fjernsyn gjennom vinduet utenfor huset 
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deres. For Trude er teknologi en positiv ting. Hun sikter til symaskinen når hun skal gi 

eksempel på bra teknologi. 

 

“Uten teknologi kunne jeg ikke jobbet som skredder” - Trude.  

 

Selv om Trude synes teknologi til tider kan være vanskelig, er ikke det noe hun plages 

med i hverdagen. Hun mener at vanskeligheter er en del av livet, og at det er noe man 

bør lære seg å leve med. I fritiden sitter Trude ofte på sin bærbare laptop som hun 

hovedsakelig bruker til å se på nettsider for mote, og for å følge med på vietnamesiske 

serier på Youtube. Av offentlige nettsider er hun mest kjent med skatteetaten og 

Digipost. Hun synes ikke noe spesielt om disse nettsidene, siden hun besøker dem så 

sjelden. Hun husker at hun slet med Altinn og skatteetaten første gangen fordi det var 

“så mye” der, men at hun til slutt klarte å venne seg til det. Trude innrømmer at det ikke 

alltid er lett å holde oversikt når ting sendes og oppbevares digitalt, og savner hvordan 

det var før i tiden hvor du mottok viktige dokumenter i posten, som hun selv kunne 

arkivere i skuffene sine hjemme.  

7.1.3 “Vera” 

Vera er er gift dame på 50 år, og jobber som skredder. Vera er født i Vietnam, hvor hun 

vokste opp i storbyen Nha Trang. Her hadde hun tilgang til radio, telefon og fjernsyn. 

Hun synes teknologi var enklere å bruke før i tiden, fordi det var mindre antall knapper å 

forholde seg til, og fordi knappene var større og lettere å bruke da i forhold til dagens 

teknologi som smarttelefonen. I 1987 kom Vera til Norge som flyktning, hvor hun lærte 

seg norsk og skaffet seg jobb og familie. Av moderne teknologi er hun mest opptatt av 

smarttelefonen sin, som hun bruker til “nesten alt”. Hun forteller at hun som bedriftseier 

er avhengig av smarttelefonen for å kommunisere med ansatte, kunder og familie. Hun 

bruker også telefonen sin til å sjekke Facebook, hvor hun holder kontakt med 

slektninger og bekjente i Vietnam. 
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For Vera er teknologi noe hun anser som positivt. Hun mener at teknologi er med på å 

forme fremtiden og enklegjøre livet til mange mennesker. Hun mener teknologi ble til for 

å “gjøre livet lettere for mennesker på jorda”. 

 

Hun forteller at hun ikke har noen spesielle vanskeligheter med teknologi i dag, men at 

hun kanskje ikke er like kjapp med teknologiske innretninger som de unge er.  

Av offentlige nettsider er hun mest kjent med Digipost og Altinn. Hun bruker Digipost 1-3 

ganger i måneden, og Altinn enda sjeldnere. Hun synes ikke offentlige nettsider er 

spesielt vanskelige, men det kan være noen norske ord og begreper som hun ikke helt 

forstår.  

7.1.4 “Hanne” 

Hanne er 40 år gammel og er i slekt med Vera. Hun har bodd i Norge siden 2001, og 

kan snakke og skrive norsk, men foretrekker å gjøre intervjuet på vietnamesisk. Hanne 

er født og oppvokst i storbyen Nha Trang i Vietnam. Her forteller hun at moderne 

teknologi var veldig vanlig og at hun har vært borti mye radio, telefon og fjernsyn 

gjennom sin barndom. 

Hanne synes teknologi er en bra kilde for underholdning og kommunikasjon. Hun 

nevner karaoke-maskin, fjernsyn, surround-anlegg og forskjellige applikasjoner på 

mobiltelefonen som eksempler på teknologi og underholdning. Skype og Facebook 

bruker hun til å kommunisere med slektninger og venner. Hanne forteller at hun bruker 

å sjekke Facebook flere ganger om dagen for å følge med på hva som skjer i Vietnam. 

På internett er hun også innom vietnamesiske nyhetssider og Youtube.  

 

Av offentlige nettsider er hun mest kjent med Digipost, som hun sjekker 1-2 ganger i 

måneden. Hanne synes Digipost er lett og enkel å bruke, men synes det er unødvendig 

med enda en e-post tjeneste som hun må innom for å sjekke, inkludert Hotmail. Hun er 

også redd for å miste viktige dokumenter hvis de oppbevares alt for lenge i den digitale 
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innboksen. Hanne er i den oppfatning at dokumenter og filer automatisk slettes over tid, 

dersom du ikke lagrer dem ned på pc-en.  

7.1.5 “Linn” 

Linn er 50 år gammel. Hun er født og oppvokst i landsbyen Trà Vinh, som ligger i Sør 

Vietnam. Linn forteller at det var svært begrenset med tilgang til teknologi da hun vokste 

opp. Hun visste hva radio og fjernsyn var, men hadde aldri muligheten til å bruke det på 

nært hold, fordi det var ikke så mange mennesker som eide slike teknologiske 

innretninger der hun kom fra.  

 

Linn mener selv at hun ikke er særlig flink med teknologi, og det tar tid for henne å lære 

seg å bruke alt fra mobiltelefoner til vaskemaskiner. Hun mener dette er på grunn av 

hennes  høye alder og hennes svake norskkunnskaper. Til daglig bruker hun både pc 

og mobiltelefon. Disse bruker hun hovedsakelig til å betale regninger, kommunisere 

med familie, følge matoppskrifter og se underholdning på Youtube. Av offentlige 

nettsider er hun mest kjent med Digipost. Denne bruker hun å sjekke 1-2 ganger i 

måneden på oppfordring av sin mann. Linn synes nettsider som Digipost er vanskelig 

fordi det er slitsomt å holde kontroll og oversikt over digitale dokumenter. Hun sliter med 

å finne igjen dokumenter som hun har åpnet opp før, og glemmer ofte tidsfrister eller 

viktige datoer når de er lagret digitalt i stedet for fysisk. Av den grunn pleier hun å få 

mannen sin til å printe ut viktige dokumenter og regninger, som de henger opp på 

kjøkkenet. 

Når Linn har vanskeligheter med offentlige nettsider pleier hun å henvende seg til 

mannen sin. Dersom mannen hennes ikke kan løse problemet, tar hun en tur til det 

offentlige kontoret hvor hun får hjelp av de ansatte der. Hun foretrekker å utnytte disse 

kontorene fremfor å bruke nettsiden. Hun mener det er lettere å uttrykke seg fysisk og 

forklare problemer overfor et menneske, enn å “snakke med en nettside”. 
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7.2 Fokusgruppe 

Fokusgruppen ble avholdt på et skredderverksted i Oslo sentrum hvor deltaker Trude 

jobber. Fokusgruppen består av fire deltakere i aldersgruppen 40-50 år. Deltakerne er 

alle skreddere av yrke med innvandrerbakgrunn fra Vietnam. Det ble stilt åpne spørsmål 

om teknologi og offentlige nettsider for å skape diskusjon mellom deltakerne.  

 

Deltakerne visste alle hva teknologi var, og var i begynnelsen veldig positiv til moderne 

teknologi. De ramset opp flere fordeler med teknologi som de mente var essensielt i 

hverdagen deres, som mobiltelefoner, transportmidler og datamaskiner. Det var ikke før 

jeg spurte dem om hva som kan være vanskelig med teknologi, at de begynte å nevne 

ulemper. En av deltakerne synes at teknologi kan bli litt for avhengighetsskapende, 

spesielt for barn når det gjelder spill og underholdning. En annen deltaker synes også 

teknologi kan være dyrt. “Spesielt hvis du alltid skal ha de nyeste innretningene”. Da 

begynner de andre deltakerne å diskutere hvor vanskelig det er å hele tiden oppdatere 

seg på det nyeste av teknologi, og at de som er eldre klarer ikke å følge med på hva 

som er nytt.  

 

Tre av deltakerne har en positiv forhold til offentlige nettsider, mens en deltaker er mer 

skeptisk. Deltakerne synes det er vanskelig å snakke om offentlige nettsider, siden de 

ikke bruker det så ofte. Når det er snakk om vanskeligheter rundt offentlige nettsider, 

handler mye av bekymringene om oversikt over informasjon, og bekreftelser på diverse 

gjøremål. En deltaker forteller at hun ikke vet dersom hun fyller ut noe feil eller riktig før 

hun får en melding om det i posten. En annen deltaker kommenterte også at hun ikke 

føler seg så sikker når hun utfører oppgaver på offentlige nettsider fordi de bruker 

ukjente begreper. 
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7.2.1 Oppsummering av intervju og fokusgruppe 

Det virker som opprinnelse og bakgrunn kan ha en innvirkning på deltakernes forhold til 

teknologi. Alle deltakerne har riktignok bakgrunn fra Vietnam, men to av 

intervju-deltakerne kom fra fattigere kår med oppvekst i mindre landsbyer enn de andre 

deltakerne. Disse to var mer nølende til teknologi, enn resten av deltakerne som vokste 

opp i større byer der teknologi var mer vanlig. Dette stemmer godt overens med 

Prensky (2001) sin definisjon av Digital immigrants, hvor betegnelsen blir brukt for de 

som er oppvokst i miljøer der digital teknologi ikke er så vanlig. 

 

I min datainnsamling svarte noen deltakere at digital teknologi ikke var en del av 

barndommen deres, og at tilgang til digital teknologi var svært begrenset i løpet av 

deres oppvekst. Deres forhold og erfaring til teknologi kommer hovedsakelig fra 

perioden etter at de kom til Norge. Siden alle (bortsett fra Hanne) ankom Norge før 

kunnskapsløftet i 2006 trådte i kraft, fikk ingen av deltakerne noen form for opplæring 

eller kurs for bruk av digitale verktøy. 

 

Likevel har de fleste av deltakerne klart å venne seg til å bruke digitale verktøy, og 

tilpasse hverdagen sin rundt digital teknologi som nettbank og bruk av mobile 

applikasjoner. Prensky (2001) mener at digital immigrants lærer - noen bedre enn andre 

- å tilpasse seg miljøet de befinner seg i, men at de til en viss grad alltid beholder en fot 

i fortiden. Dette beskriver Prensky (2001) som en “aksent”, og forklarer dette på 

følgende måte:  

 

“Today‟s older folk were "socialized" differently from their kids, and are now in 

the process of learning a new language. And a language learned later in life, 

scientists tell us, goes into a different part of the brain.” 
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Eksempler på dette er når man printer ut dokumenter for å gjøre endringer, i stedet for å 

redigere endringene i dokumentet digitalt på datamaskinen. Eller når man viser 

kollegaer interessante nettsider ved å snu hele dataskjermen, i stedet for å sende 

URL-lenken via internet (Prensky, 2001). Slike eksempler kom også frem under 

intervjuet med Kim og Linn. De foretrakk å møte opp på kontorer der de fikk hjelp av en 

fysisk person fremfor å å gjøre ting selv hjemme gjennom en nettside.  

7.3 Usability testing 

Planen for usability testing er å utføre testing av diverse offentlige nettsteder. 

Nettsidene som testes er www.digipost.no, www.skatteetaten.no og www.nav.no. Jeg 

ønsker å se hva på nettsidene som kan være vanskelig for innvandrere å bruke. 

Testene gjøres sammen med utvalgte deltakere fra intervjurunden hver for seg. Jeg har 

valgt å teste med deltaker Kim og deltaker Linn fordi de var mest skeptisk til teknologi i 

intervjurunden, mens deltaker Trude er valgt fordi hun var mest tilgjengelig av de som 

var positiv til teknologi. Testene bestod av en rekke oppgaver som var laget i forkant, 

med fokus på innlogging, navigasjon og finne informasjon. 

Resultatene vil bli målt etter hvor lang tid deltakerne bruker for å løse oppgaven, antall 

museklikk og om oppgaven blir fullført eller ikke. I tillegg blir kommentarer fra deltakerne 

notert ned underveis. Oppsett av brukbarhetstest er som følgende: 

1. Testplan: Testøktene vil vare i 45-60 minutter. Testene blir utført i hjemme hos 

deltakerne, bortsett fra for “Linn” som utførte testen på jobben hennes i pausen 

2. Pre-test forberedelser: Deltakere blir bedt om å lese igjennom og undertegne 

samtykkeerklæringen. Jeg informerer deltakeren at det som testes er nettsidene, 

og ikke deltakeren. Deretter forklarer jeg hva dataene jeg samler inn brukes til, 

og tilslutt forklares hvordan testøkten gjennomføres.  

3. Utførelse av testen: Jeg forklarer testdeltakeren hva scenarioet går ut på, og gir 

deltakeren oppgaver muntlig som han/hun skal utføre.  

4. Teknisk utstyr: Av teknisk utstyr er hjemmepc-en (macbook) til deltakerne brukt, 

mens for deltaker “Linn” er en Asus laptop lånt fra meg til bruk. 
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7.3.1 Test av digipost.no 

Listen over oppgaver for digipost.no var som følgende: 

1. Logg inn som privatperson 

2. Finn oversikt over fakturaer 

3. Skift språk til engelsk 

4. Endre telefonnummer 

5. Finn ut hvor mye lagringsplass du har 

6. Gå tilbake til innboks 

7. Send en e-post melding til test123@epost.no 

a. Emne: Test melding 

b. Melding: Dette er en test 

8. Åpne svart melding og se vedlegg (bildefil) 

9. Last ned vedlegg - lagre det på skrivebordet på pc-en 

10.Logg ut  

 

Deltakerne har ingen problemer med å logge inn som privat person på digipost.no. 

I innboksen sliter derimot alle deltakerne med å finne ‘fakturaoversikt’. Trude og Linn 

finner til slutt frem, men Kim gir opp etter 32 sekunder. Oppgave 3, 4 og 5 blir fullført 

uten noen problemer. I oppgave 6 bruker Kim og Linn tilbakeknappen i nettleseren for å 

komme tilbake til innboks, mens Trude trykker på ‘Postkassen’-knappen på nettsiden.  

I oppgave 7 strever Kim med å finne ut hvordan han skal opprette ny melding. Han blir 

tydelig frustrert og sier til seg selv: “den må jo være her et eller annet sted!”. Han gir til 

slutt opp etter to minutter og 48 sekunder. Han fullfører derimot oppgave 7a og 7b 

problemfritt. Alle deltakerne fullfører oppgave 8 uten noen problemer. 

I oppgave 9 greier alle deltakerne å laste ned bildefilen og lagre det på pc-en, men 

ingen klarer å finne igjen bildefilen etterpå.  
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7.3.2 Test av skatteetaten.no  

Listen over oppgaver for skatteetaten.no var som følgende: 

1. Finn hoved-menyen 

2. Du skal melde fra flytting i Norge. Hva gjør du? 

3. Finn fristen for levering av selvangivelse/skattemelding 

4. Hvordan melder du fra om dødsfall? 

5. Søk om opphør av drosje 

6. Hvordan klager du på tvangsmulkt  

7. Finn og last ned skjema for ‘oppstart av virksomhet’ 

8. Endre skriftstørrelse 

9. Finn lenke til Facebook-siden for skatteetaten  

10.Finn søk 

 

Alle deltakerne finner enkelt frem hovedmenyen på hjemmesiden. I oppgave 2 bruker 

Kim og Linn god tid på å lete i menyen, men finner til slutt frem ‘Meld flytting i Norge’. 

Trude løser oppgaven raskest på 39 sekunder. Oppgave 3 går problemfritt for Kim. Linn 

finner ikke frem og gir opp etter to minutter og 40 sekunder, mens Trude mislykkes med 

å fullføre oppgaven på grunn av en misforståelse over hva ordet “frist” betyr. Oppgave 4 

og 5 fullføres problemfritt av alle deltakerne. Bare Kim fullfører oppgave 6. Trude og 

Linn gir opp etter å ha brukt god tid på å lete. Trude kommenterer underveis: “dette var 

vanskelig”. Ingen klarer å fullfører oppgave 7. I oppgave 8 bruker Trude nettleserens 

forstørrelsesprogram for å endre skriftstørrelse i innholdet på nettsiden. Kim følger 

derimot instruksene til nettsiden korrekt og tar i bruk hurtigtastene på pc-en, mens Linn 

sliter med å forstå instruksene gir opp. Oppgave 9 og 10 er fullføres av alle deltakerne.  
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7.3.3 Test av Nav.no  

Listen over oppgaver for nav.no var som følgende: 

1. Logg inn 

2. Finn din innboks 

3. Hva er din opptjent pensjon? 

4. Finn utbetalinger 

5. Finn informasjon om uføretrygd 

6. Finn ledige stillinger 

7. Finn kontaktinformasjon for NAV 

8. Finn søknad om krigspensjon 

9. Hva er siste nytt? 

10.Logg ut 

 

Alle deltakerne logger seg inn på hjemmesiden uten noen problemer. MinID er brukt 

som innloggingsmetode, og deltakerne bruker god tid på å finne frem personlig passord 

og fylle inn tilsendt engangskode fra mobilen. Kim klager og rister på hodet når han må 

ta frem mobilen sin. “Dette er så slitsomt”, sier han. 

Etter innlogging finner deltakerne frem til innboks uten problemer, men ingen får adgang 

fordi tilgang til tjenesten krever høyere sikkerhet enn det MinID gir. 

Oppgave 3 og 4 er gjennomføres uten problemer. Flere av deltakerne er overrasket 

over informasjonen de finner i oppgave 3 og 4. Trude kommenterer: “dette har jeg ikke 

sett før”. Kim blir veldig interessert og opphengt i “Utbetalinger” i oppgave 4. Både Linn 

og Trude hadde ingen anelse på hva deres opptjente pensjon var, før de gjennomførte 

oppgave 3. Oppgave 5 løses problemfritt av alle deltakerne. Linn bruker lengst tid på å 

finne frem til “Uføretrygd”, (2:12 min). Resten av oppgavene løses uten problemer, 

med unntak av oppgave 8, som Kim og Linn ikke klarer å fullføre.  
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Det er også verdt å merke at siden Trude og Kim testet nettsiden i løpet av helgen, var 

følgende melding utstilt på hjemmesiden: ‘Selvbetjeningstjenester tas ned/kan være 

ustabile i helgen’.  

 

 
Figur 16: Skjermbilde av hjemmesiden til NAV med NB!-melding. Skjermbilde er hentet 08.12.18. 

 

Ingen av deltakerne la merke til denne meldingen, før jeg pekte det ut for dem. De ble 

bedt om å forklare hva de tror meldingen betydde, men både Trude og Kim ga feil 

forklaringer. Jeg forklarer dem hva dette betyr, og da roper Kim ut: “Ser du! Det er alltid 

problemer med disse nettsidene!” 

7.3.4 Oppsummering av usability testing 

Resultatene fra usability testene viser at deltakerne sliter med å finne informasjon på 

offentlige nettsider. Spesielt nettsider der det er mye innhold og mange valg, som 

skatteetaten.no. Her brukte deltakerne betydelig lengre tid på å løse oppgaver, enn det 

de gjorde på digipost.no. En mulig grunn til dette er fordi digipost.no sin meny var 

enklere å bruke, i forhold til skatteetaten.no som hadde en meny-struktur som bestod av 

flere nivåer. Deltakerne brukte derfor god tid på å lese nøye gjennom menyen, før de 

bestemte seg for å klikke seg inn på det de trodde var mest riktig.  
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Figur 17: Skjermbilder av meny for skatteetaten.no kontra skjermbilde av meny for digipost.no. Hentet 

08.12.18. 

 

Jeg observerte under testene at deltakerne var meget forsiktige når de navigerte seg 

rundt på nettsidene. Det virket som om deltakerne ikke tør å klikke seg inn på lenker 

med mindre de er hundre prosent sikker på at lenken vil føre dem til korrekt sted. Jeg 

spurte deltakerne i etterkant av testene hvorfor de ikke prøvde ut flere lenker, og da 

svarte Linn at hun var redd for å gå seg vill på nettsiden. Kim svarte at han var redd for 

å gjøre feil som kunne føre til endringer han ikke mente å gjøre. 

 

Det er også interessant at ingen av deltakerne brukte nettsidens søkefunksjon for å løse 

diverse oppgaver som handlet om å finne informasjon. Etter testene opplyste jeg dem at 

søk var mulig å bruke under alle testene. Trude kommenterte at hun ikke tenkte over 

det. Kim og Linn visste ikke at det var mulig å bruke søk for sånt.  

 

Jeg er overrasket over hvor tålmodige Trude og Linn var under testene. Flere av 

oppgavene som var gitt, brukte de veldig god tid på. Det kan muligens være siden dette 

var en test med en observatør tilstede, så gjorde de en ekstra innsats for å løse 

oppgavene. Kim var litt mindre tålmodig og måtte motiveres ofte gjennom vanskelige 

oppgaver. Selv Trude, som hadde en positiv innstilling til teknologi, strevde til tider med 

å utføre en del oppgaver. I etterkant innser jeg at noen av oppgavene muligens var for 
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vanskelige, og jeg kunne ha tilpasset oppgavene bedre for brukergruppen til det de 

faktisk gjør på hjemmesiden vanligvis.  

7.4 Oppsummering av innledende datainnsamling 

Mine undersøkelser viser at førstegenerasjons innvandrere sliter mest med det EU 

kommisjonen identifiserer som informasjon (information & data literacy) innen digital 

kompetanse. På EU kommisjonens nettside er en av beskrivelsene for informasjon i 

forbindelse med digital kompetanse: evnen til å være i stand til å formulere, finne og 

hente digital data, informasjon og innhold (European Commission, 2019). Resultatene 

fra usability testene viser at min brukergruppe strever med å finne informasjon og 

innhold på offentlige nettbaserte tjenester. Oppgaver som omhandler informasjon er 

tidkrevende og noen ganger altfor vanskelig å fullføre for innvandrere. Dette kommer 

også frem under intervjuene, der noen deltakere forteller at de sliter med å holde 

kontroll og oversikt over digitale dokumenter. En deltaker mente også det var “altfor 

mye” på offentlige nettsider å forholde seg til. Dette er igjen poengtert i usability testene, 

der deltakerne bruker lengre tid på å finne frem informasjon dersom de blir presentert 

for mange valg.  

Offentlig nettsider kan være vanskelige å bruke fordi det er vanskelig å finne 

informasjon og innhold på offentlige nettsider. Hvis det som er punkt 1 i EU 

kommisjonens definisjon av digital kompetanse gjøres for vanskelig, hvordan kan vi da 

regne med at førstegenerasjons innvandrere, fra ikke-vestlige land, kommer til å mestre 

de andre nøkkelområdene for digital kompetanse? 

 

I Erstad sin definisjon av digital kompetanse nevnes holdninger noe mennesker trenger 

for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet (Erstad, 

2010). I løpet av innledende datainnsamling var det to deltakere (Kim og Linn) med en 

avvisende holdning til teknologi. Kim og Linn hadde minst erfaring med teknologi, og 

hadde mest vanskeligheter med offentlige nettsider til den grad at de foretrakk å møte 

opp på offentlige kontorer for å få ting gjort. De kan muligens være det Satchell og 
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Dourish (2009) beskriver som ikke-brukere. I følge Satchell og Dourish er det seks 

forskjellige typer ikke-brukere: (1) lagging adoption, (2) active resistance, (3) 

disenchantment, (4) disenfranchisement, (5) displacement og (6) disinterest. I artikkelen 

“Beyond The User: Use And Non-Use in HCI” (2009), går Satchell og Dourish nærmere 

inn på hva hver av disse typene er. (1) Lagging adoption karakteriseres som 

ikke-brukere som til slutt blir brukere. (2) Active resistance er ikke-brukere som nekter å 

bruke teknologi. Ikke nødvendigvis på grunn av manglende evne til å bruke teknologi, 

men heller på grunn av en innsats som gjøres for å motstå teknologi. (3) 

Disenchantment er ikke-brukere som foretrekker å gjøre ting på den gammeldagse 

måten, grunnet nostalgi. (4) Disenfranchisement handler om at bestemte sosiale 

grupper blir fratatt eller utelatt rettigheter, på grunn av nye teknologiske ordninger. (5) 

Displacement er ikke-brukere som stoler på bruken av teknologi kan håndteres av 

andre, selv om det er tilgjengelig og ment for alle. (6) Disinterest er rett og slett 

mennesker som ikke er interessert. I Kim og Linn sin tilfelle vil jeg argumentere at de 

tilhører kategorien lagging adoption. Altså brukere som henger etter når det er snakk 

om å bruke teknologi. Selv om Kim og Linn har en mislikende holdning til teknologi, 

bruker de til en viss grad teknologi i hverdagen. De har for eksempel vendt seg til å 

bruke internett hjemme som Youtube og Facebook for underholdningens skyld. De 

behersker kanskje ikke bruk av offentlige nettsider like godt, men det kan tenke seg at 

de blir tvunget til å mestre dette også, dersom offentlige sektorer legger ned kontorer i 

fremtiden.  

Det kan også argumenteres at Linn også passer inn i kategorien displacement, der 

tjenester som omhandler teknologi utføres på vegne av andre (Satchell & Dourish, 

2009). I Linn sin tilfelle, får hun mannen sin til å utføre oppgaver hun ikke vil gjøre eller 

får til, som å printe ut regninger fra pc-en.  

 

I intervjurunden kom det frem at noen synes teknologi var enklere å bruke før i tiden. 

Mange deltakere nevner gamle radioer, telefoner og fjernsyn som eksempler på 

teknologi som de har vokst opp med. Det hadde derfor vært interessant å se om det 
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muligens har noe påvirkning for hvordan innvandrere opplever offentlige nettsider, 

dersom brukergrensesnittet var tilpasset for dem. Kanskje kan utseende og 

funksjonalitet på offentlige nettsider gjøres mer komfortabel og gjenkjennelig for 

innvandrere ved å bruke nostalgi om gamle dager.  

 

Etter innledende datainnsamling sitter jeg igjen med to spørsmål som jeg ønsker å ta 

med meg videre: 

1. Krever offentlige nettsider altfor høy digital kompetanse for innvandrere å bruke? 

2. Kan utseende inspirert av gammel teknologi ha noe innvirkning på hvordan 

innvandrere oppfatter brukergrensesnittet hos offentlige nettsider? 
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8 Workshops 

Andre del av datainnsamlingen var deltakende design workshops gjennomført med en 

gruppe førstegenerasjons vietnamesere i Norge. Her presenteres gjennomføringen og 

funn fra disse. Det ble gjennomført to future workshops, en design workshop og en 

oppsummerende workshop hvor resultatene av workshopene ble presentert for 

deltakerne. 

8.1 Workshop 1 - Future workshop 

For gjennomføring av Future Workshop, planla jeg sammen med Kim og Trude en uke i 

forkant. Kim og Trude, som også ville være deltagere under økten, hjalp meg med å 

arrangere workshopen som skulle finne sted hjemme hos dem søndag 10 februar. Jeg 

gjorde klar materialer som post-it-lapper, tegnesaker, bilder og eksempler på offentlige 

nettsider som kan bidra til kreativitet og diskusjon. Jeg lagde i tillegg en 

powerpoint-presentasjon som skulle brukes under økten for å hjelpe meg med å forklare 

formål for workshopen, og instruere deltakerne gjennom hver av fasene. For å sørge for 

at deltakerne fikk med seg mest mulig av innholdet på presentasjonen, fikk jeg hjelp fra 

Kim og Trude til å oversette hele powerpoint-presentasjonen til vietnamesisk. Planen 

var å holde workshop økten i stua etter middag som en type felles sosial aktivitet. TV-en 

i stua skulle da brukes til å vise powerpoint-presentasjonen, bilder for picture stimulation 

(Verne & Braaten, 2014), og eventuelt eksempler på offentlige nettsider. 

 

Et eldre vietnamesisk par på 70 (“Vidar”) og 67 år (“Hilde”) ble invitert som deltakere. 

Disse var gamle bekjente fra familien som ankom Norge tidlig på 1980-tallet med passe 

kjennskap til teknologi og offentlige tjenester i Norge. Til sammen skulle det være fire 

deltakere for workshopen, inkludert Kim og Trude. Men det ble invitert enda et 

vietnamesisk par to dager før workshopen skulle holdes. Jeg ønsket opprinnelig å ikke 

et høyt antall deltakere med tanke på tid og ressurser. Dessverre hadde Kim og Trude 

74 



allerede invitert to personer til, og jeg måtte derfor akseptere flere deltakere enn 

forventet. De to siste deltakerne er “Henrik” (55) og “Nina” (45) Henrik har bodd i Norge 

siden 1991, mens Nina kom til Norge så sent som 1999. Begge har bakgrunn fra 

Vietnam. Alle deltakerne behersker norsk. 

 

Tid og sted: Hjemme hos Kim og Trude, 10 februar 2019. 

Formål: Holde FW for å få innsikt i hva slags problemer innvandrere kan ha i 

forbindelse med bruk av offentlige nettsider, samt komme på en løsning som kan gjøre 

bruken av slike nettsider enkle for innvandrere som synes offentlige nettsider er 

vanskelige.  

 

Fase Tidsbruk (faktisk tidsbruk) Detaljer 

Introduksjon 5 - 10 minutter (15 minutter) Forklare min masteroppgave. 

Presentere kveldens agenda og dele 

ut samtykkeskjema. 

Kritikkfase 30 - 45 minutter (42 minutter) Skrive ned kritikkverdige punkter for 

hva de synes er vanskelig ved bruk 

av offentlige nettsider. 

Fantasifase 30 - 45 minutter (32 minutter) Løse hver av kritikkene som er 

skrevet ned i forrige fase ved bruk av 

tankekart og brainstorming. 

Realiseringsfase 20 - 30 minutter (27 minutter) Diskutere hvilken av løsningene som 

er mest realiserbar og hvordan.  

Tabell 2:  Plan for gjennomføring av workshop nummer 1. 
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8.1.1 Introduksjon 

Planen var å ha en rask introduksjon slik at vi kunne komme i gang med workshopen 

tidlig. Men introduksjonsdelen tok lengre tid enn antatt. Først presenterte jeg hva min 

masteroppgave gikk ut på, og så gikk jeg gjennom kveldens agenda og forklarte hva 

som skulle gjøres i hver av fasene i FW. Deretter delte jeg ut samtykkeskjemaet som 

deltakerne leste nøye igjennom. Her kom det en del spørsmål fra deltakerne angående 

hva ord og begreper betydde i skjemaet. Jeg brukte god tid på å forklare hva 

‘brukergrensesnitt’, ‘universell utforming’ og ‘anonymisering’ betydde på vietnamesisk, 

og sørget for at det de skrev under på ikke var svindel. Dette gjorde at 

introduksjonsdelen tok lengre tid enn planlagt. 

8.1.2 Kritikkfase 

I kritikkfasen startet jeg med å dele ut pen og post-it-lapper til hver av deltakerne, som 

de skulle bruke til å skrive ned ulike problemer innvandrere i deres situasjon har i 

forbindelse med bruk av offentlige nettsider. Dette skulle gjøres hver for seg i stillhet, 

slik at alle deltakerne fikk ut sine egne kritikker uten bli kritisert eller påvirket av 

hverandre. Noen slet derimot med å komme i gang, siden de ikke husket hvordan 

enkelte offentlige sider så ut, eller hva som var offentlig nettside. For å friske opp 

hukommelsene deres, bestemte jeg meg for å åpne opp noen offentlige nettsider på 

storskjermen. Dette tok også en del tid, siden det var mange som ønsket å se på 

forskjellige ting. En person var veldig opptatt av menystruktur, mens en annen ville se 

på språkvalg. Nettsidene vi så på var: digipost.no, skatteetaten.no, altinn.no, politiet.no, 

udi.no og nav.no. Etter dette var det mye livlig diskusjon blant deltakerne, selv om dette 

ikke var oppfordret. Enkelte deltakere begynte åpne seg opp og fortelle om personlige 

problemer de støttet på ved bruk av offentlige nettsider. Vidar forteller at han synes det 

var svært forvirrende og vanskelig når han skulle logge seg på digipost.no eller 

skatteetaten.no. Ved innlogging av disse nettsidene hadde han trøbbel med å forstå om 

han trengte å lage nytt passord, eller bruke gammelt passord. Dersom han måtte bruke 
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gammelt passord var det vanskelig for han å huske passordet. Vidar skrev derfor 

mange ganger inn feil passord, som endte med at brukeren hans ble låst for en gitt 

tidsperiode før han kunne prøve igjen. Dette hadde Kim også opplevd mange ganger og 

ga uttrykk for sin egen frustrasjon.  

Mot slutten av fasen var det svært vanskelig å deltagerne til å fortsette å skrive ned 

kritikken på post-it-lappene, siden de var veldig opphengt i å høre og fortelle hverandre 

om sine problemer med offentlige nettsider. En deltaker foreslo derfor at jeg kunne 

skrive ned kritikken deres i stedet, mens de fortsatte å snakke i fellesskap. Dette gjorde 

jeg, noe de satte pris på. Deretter samlet vi alle kritikk-punktene og festet dem på en 

oppslagstavle hvor vi gikk igjennom alle de forskjellige kritikk-punktene sammen.  

 

 
Figur 18: Resultat av kritikkfasen. 

 

Blant kritikkene som var nevnt synes flere at menyene var uoversiktlig og vanskelig å 

bruke. De mente at det var lite struktur og vanskelig å finne frem til riktig innhold. For 

noen deltakere var gjennomgående design endringer på offentlige nettsider, noe som 

gjorde at det tok lengre tid for dem å bli komfortabel med.  

“Når du endelig har blitt vant til nettsidens utseende, tar de og endrer alt på nytt 

igjen” - Vidar 
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Et veldig omdiskutert kritikkpunkt var språk. Noen synes det var dumt at ikke det var 

større utvalg for språk, annet enn norsk og engelsk for offentlige nettsider. Men en 

deltaker mente at dette ikke var løsningen fordi det vietnamesiske språket ikke 

samsvarer med det norske språket. Deltakeren fortsatte å forklare at det var mange 

norske begreper som ikke finnes på vietnamesisk. De andre deltakerne var enig i dette. 

En annen deltaker fortalte videre:  

 

“Vietnamesisk som blir brukt i dag er ikke det samme språket som vi er vokst opp 

med [..] Siden kommunismen tok over har de endret mange ord og begreper som 

vi aldri har hørt om” - Hilde 

 

En annen kritikk omhandlet bekymringer rundt sikkerhet og pålitelighet ved bruk av 

offentlige nettsider, med tanke på behandling av egne sensitive opplysninger. Det var 

vanskelig å føle seg trygg på om ting var fylt ut riktig ved innsending av skjemaer eller 

lignende. En deltaker var veldig redd for å havne på “farlige” nettsider dersom han skrev 

inn feil webadresse i URL-feltet.  

8.1.3 Fantasifase 

I fantasifasen var det i begynnelsen vanskelig å få deltakerne til å åpne seg opp og 

fantasere løsninger for kritikkene som var satt i kritikkfasen. Jeg hadde på forhånd 

samlet en del bilder av gammel teknologi og vietnamesisk landskap, som ble vist på 

TV-en i en bildekarusell i håp om å stimulere til kreativitet og utløse minner fra gamle 

dager. Jeg lagde også en spilleliste bestående av rolig, nostalgisk vietnamesisk musikk 

som ble spilt av i bakgrunnen for resten av workshop økten.  

De første idéene som dukket opp var forslag for hvordan forbedre enkelte elementer i 

eksisterende løsninger, slik som bedre strukturering og enklere kategorisering av 

informasjon, inkludere flere minoritetsspråk, mer ikon-bruk og mindre tekst. Idéene ble 

notert ned på et ark i form av et tankekart. Det var vanskelig å få deltakerne til å 

fortsette å skrive/tegne på papir etter at jeg hjalp dem med å notere ned problemene 
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deres i den kritiske fasen. Så jeg måtte fortsette å notere for dem, mens de luftet ut sine 

tanker og idéer muntlig.  

 

 
Figur 19: Resultat av fantasifasen. 

 

Nina hadde en ide for en opplæringsprogram for førstegangsbrukere. Hun forklarte det 

slik at hun så for seg en type steg-for-steg veiledning som tar deg igjennom hva en 

bruker må kunne for å ta i bruk offentlige nettsider på en mest mulig effektiv måte.  

 

Mot slutten av fasen, nevner Henrik voice-applikasjoner som EVA/Siri som en ideell 

løsning for problemene han har hørt. Hans tanke var at brukeren bare trengte å si hva 

som må gjøres så ble det automatisk gjort av en A.I. Han kalte det en ‘web robot’. 

Roboten skulle kunne utføre alle oppgaver og forstå alle språk. Denne idéen likte de 

andre deltakerne så godt, at de sluttet å komme med egne ideer.  
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8.1.4 Realiseringsfase 

Idéen om web robot ble naturligvis brakt videre i den siste fasen for realisering. Selv om 

en web robot til en viss grad eksisterer i dag, var ikke dette noe deltakerne trodde var 

mulig å utvikle per dags dato. Det ble derfor diskutert hva slags løsninger som muligens 

kunne gjøre det samme som en web robot beskrevet av Henrik. Til slutt ble deltakerne 

enige om at det nærmeste en kommer til web robot i dag, var videosamtale-support. I 

stedet for en robot, var det en fysisk person som skulle hjelpe deg med å løse oppgaver 

og gi veiledning. For noen var det viktig at dette var support med facecam, slik at de 

kunne se personen i den andre enden for å skape god trygghetsfølelse. I den andre 

enden satt ansatte med forskjellige minoritetsbakgrunner som kan hjelpe deg basert på 

hvilket språk du foretrekker å snakke eller hvor du er fra. På den måten kan du få 

assistanse fra en som forstår språket ditt og hva du trenger hjelp med, samtidig som du 

forstår hva hun eller han sier til deg. De ansatte skal i tillegg kunne norsk og engelsk, og 

kan også betjene norske brukere. 

 

Videre ble det snakk om hvor og hvordan løsningen skulle brukes. Først ble det foreslått 

at løsningen skulle være en del av alle offentlige nettsteder som et pop-up vindu. Vidar 

var redd for at dette skulle ta for mye skjermplass (jeg antar for datamaskiner) og skape 

forvirring blant eldre brukere. Derfor ble det i stedet foreslått en mobil app som alternativ 

løsning. På den måten kunne brukere skille mellom det som skulle gjøres på 

datamaskinen og der du fikk support. Vidar nølte ved tanken på å bruke apper, men ble 

overbevist da de andre sa at man kan velge å bli oppringt ved behov. 

Mobilapplikasjonen skulle kunne brukes for alle offentlige nettsider uten noen 

kostnader. 

Henrik kom plutselig på tanken om fingeravtrykk identifisering for logg inn på appen. Da 

tok Trude opp mobiltelefonen sin og begynte å demonstrere for de andre deltakerne 

hvordan dette fungerte i praksis. Dette synes de andre var en veldig god idé. Spesielt 

for Vidar og Kim som tidligere nevnte problemet med passord og adgang.  
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Figur 20: Visualisering av prosessen og resultat av realiseringsfasen.  
 

Etter dette merket jeg at energi-nivået sank betydelig for noen av deltakerne. Jeg hadde 

egentlig lyst til å se nærmere på forslaget om opplæringsprogrammet, men jeg valgte å 

avslutte av hensyn til deltakerne med tanke på tid og energi.  

8.1.5 Oppsummering og konklusjoner fra Future workshop 

Jeg anser min første FW som vellykket. Deltakerne viste engasjement og begeistring for 

utfordringene jeg presenterte for dem, og det oppstod mange interessante diskusjoner 

under hele økten. Det virker som om innvandrere synes offentlige nettsider er altfor 

komplekse og slitsomme å bruke basert på diskusjonene og resultatene fra 

workshopen. Noe på grunn av språk, men også på grunn av mangel på erfaring med 

digital teknologi.  

 

“Eldre har tendens til å være altfor forsiktige til å ta i bruk alle fordelene som 

offentlige nettsider tilbyr [..] Bruk av offentlige nettsider i dag er altfor avhengig av 

kunnskap om teknologi. Det er for sent for oss eldre å lære dette” - Vidar 
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Som en enslig facilitator var det en utfordring å lede workshopen som instruktør, 

samtidig som jeg måtte passe på tiden og dokumentere observasjoner. Seks deltakere 

var i overkant litt for mange for en person å holde styr på, og det var vanskelig å få med 

seg hva som ble sagt og hvem som sa hva. 

 

Til hensyn for de som ikke var komfortabel med norsk, bestemte jeg meg for å holde 

workshopen på vietnamesisk. Det kan derfor hende at jeg har uttrykt meg feil eller skapt 

noen misforståelser, siden jeg selv ikke er komfortabel med vietnamesisk. Det hadde 

sikkert vært lurt å dele ut samtykkeskjemaene på vietnamesisk, i stedet for norsk, for å 

forsikre meg at deltakerne forstod formålet med workshopen bedre. Det hadde i tillegg 

muligens spart meg noe tid, siden det ble stilt noen spørsmål angående betydning av 

ord og begreper, som hadde vært unngått dersom dette var på morsmål til deltakerne.  

 

En annen utfordring var å få deltakerne til å delta i aktivitetene og bruke materialene 

foran seg til å skissere ut problemer/løsninger. I etterkant tenker jeg det hadde vært lurt 

med en oppvarmingsøvelse, eller helst en pilotworkshop for å få deltakerne i riktig 

tankegang. 

 

En deltaker med uforventet mye bakgrunn innen IT dominerte fantasifasen. Henrik var 

riktig nok førstegenerasjons innvandrer fra Vietnam, men hadde betydelig høyere digital 

kompetanse og kunnskap om teknologi enn alle de andre deltakerne. Mye av 

sluttresultatet er derfor bygd opp av hans idéer og innspill. Det er også trist å se at 

picture stimulation og bakgrunnsmusikk hadde lite effekt for hvordan sluttresultatet ble. 

Jeg håpet egentlig at dette kunne påvirke deltakerne til å designe en løsning som var 

mer personlig og knyttet til deres bakgrunn som vietnamesere.  
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Resultatmessig, etter første workshop, sitter jeg igjen med to forslag som jeg kan ta 

videre med til neste workshop: 

1. En Steg-for-steg bruker opplæring for førstegangsbrukere av en offentlig 

nettside. 

2. En support-app for offentlige nettsider, hvor brukeren får hjelp gjennom 

videosamtale med en ansatt av samme bakgrunn som brukeren. 

 

Jeg har valgt å ta forslag 2 med videre til neste workshop hvor jeg tenker å få 

deltakerne til å konkretisere idéen.  

8.2 Workshop 2 - Design workshop 

Tid og sted: Hjemme hos Kim og Trude, 23 februar 2019. 

Formål: Skissere lav-nivå prototyper for forslag 2 fra FW.  

 

Til workshop nummer to, samlet jeg sammen tre deltakere. To av deltakerne (Kim & 

Trude) var tidligere med fra FW, mens den siste (“Patrik”) ville være med av ren 

interesse. Patrik er egentlig ikke en del av målgruppen for denne oppgaven, men jeg lot 

han være med for å bidra til mer engasjement og hyggeligere stemning. Som materiale 

for design workshopen gjorde jeg klar en rekke ulike UI-elementer som jeg printet og 

klippet ut til bruk for prototyping. Deretter printet jeg ut mange blanke mobil-wireframes 

som kunne tegnes på og brukes som en ramme for mobil-appen. Av annet utstyr og 

tilbehør hadde jeg penner, tusjer i forskjellige farger og post-it-lapper.  

 

Jeg innledet workshopen med en oppsummering av forslagene vi kom frem til forrige 

gang. For å friske opp hukommelsene deres, presenterte jeg resultatene vi hadde 

utarbeidet fra FW. Jeg viste dem tankekartet der vi realiserte web roboten til en 

mobilapplikasjon. Der vi så på forslag til innloggingsmetode, valg av språk og support 

gjennom videokamera.  
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Før de begynte med å prototype dette, sørget jeg for å demonstrere for deltakerne 

hvordan materialene kunne brukes for å skissere ut en mobil-løsning. Jeg ba Trude 

åpne en mobil-app som hun likte, som jeg brukte til mal for eksemplet mitt der og da. I 

løpet av kort tid lagde jeg en trådskisse av mobil-appen Vipps foran deltakerne. Etter 

demonstrasjonen, satte deltakerne i gang med hvert sitt arbeid. Trude og Patrik kom 

godt i gang, mens Kim strevde litt i begynnelsen. Jeg satt meg ved siden av Kim og 

prøvde å hjelpe han med det han synes var vanskelig. Kim syntes det var vanskelig å 

designe en mobil-app, siden han sjelden bruker mobilen sin til andre ting annet enn å 

ringe. Jeg tok derfor opp mobilen min og åpnet opp noen mobil-apper for å vise han 

eksempler. Jeg oppfordret han til å bruke tekst som beskrivelser og at estetikk ikke er 

noe han trenger å tenke på.  

 

 
Figur 21: Bilde av deltakerne i workshop 2. 

 

Da deltakerne ble ferdig med skissene sine, fikk jeg hver av dem til å presentere for de 

andre deltakerne hva de hadde laget. Det var god stemning da deltakerne etter tur 

presenterte og forklarte hva de hadde produsert. De startet å sammenligne løsningene 
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sine og diskutere hva de likte og ikke likte. En slags konkurranseånd tok over noen av 

deltakerne og de begynte å småkrangle over hvem som hadde laget den beste 

løsningen. 

8.2.1 Resultater fra design workshop 

Som resultat fra design workshopen endte jeg opp med tre forskjellige designforslag for 

support-appen. 

8.2.1.1 Forslag fra “Trude” 

Trudes forslag består av tre trådskisser. Det første brukeren får opp er en oversikt over 

alle offentlige tjenester. Brukeren klikker på det han/hun trenger hjelp med. Deretter 

kommer brukeren til en innloggingsside hvor han/hun fyller inn nødvendig informasjon 

som bruker ID eller personnummer. Her kan også brukeren velge ønsket språk ved 

kommunikasjon med support. I tillegg kan brukeren liste opp type problemer han/hun 

trenger hjelp med. Etter å ha bekreftet det som er fylt ut, vil brukeren komme i kontakt 

med support i form av videosamtale. Listen med problemer vil være tilgjengelig på 

skjermen, mens brukeren mottar hjelp av support.  

 

 
Figur 22: Trudes forslag (se fra høyre til venstre for korrekt rekkefølge).  
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8.2.1.2 Forslag fra “Kim” 

Kims forslag består av fire trådskisser. Brukeren logger seg inn først ved klikke på en 

sirkel-område på skjermen som identifiserer brukerens fingeravtrykk. Videre får 

brukeren opp en liste for valg av språk. Deretter kan brukeren velge om han/hun vil 

motta hjelp fra support gjennom tekst-chat eller videosamtale. I trådskissen har han 

beskrevet hvordan han seg for seg dialog mellom bruker og support foregår: 

Support: “God dag! Hva kan jeg hjelpe deg med?” 

Bruker: “Jeg har ikke fått mottatt penger fra NAV forrige måned. Hva er 

            grunnen?” 

Support: “Det er fordi du har ikke fylt inn ‘dette’ riktig” 

Bruker: “Hvordan fikser jeg det? Kan du muligens hjelpe   

                       meg med det?” 

Support: “Du kan enten gå på www.nav.no og fylle inn det der, eller kan jeg 

 ordne det for deg her og nå.” 

Bruker: “Jeg er gammel, kunne du ordne det for meg? Mange takk!” 

 

 

Figur 23: Kims forslag (se fra høyre til venstre for korrekt rekkefølge). 
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8.2.1.3 Forslag fra “Patrik” 

Patrik kalte løsningen sin for ‘NAV-Connect’. Han beskriver at brukeren med en gang 

skal kunne velge språk og type support på appen. I tillegg så han for seg en 

support-robot som tilbyr brukeren tips og veiledning for hvordan bruke appen. Denne 

kunne brukeren velge å “mute” hvis han/hun synes det er plagsomt.  

Videre beskriver Patrik at kameraet til support kan brukes til å vise nettsider live. Her 

kan support for eksempel gå inn på nav.no og fylle inn der brukeren trenger hjelp, mens 

brukeren følger med hele veien gjennom livefeed. Dersom konfidensiell informasjon 

eller spesielle tillatelser kreves fra bruker, vil en utfyllingsfelt dukke opp på skjermen til 

brukeren der han/hun taster ikke det som kreves. 

 

 

Figur 24: Forslag fra Patrik.  

8.2.2 Diskusjon og oppsummering fra design workshop 

Diskusjonen som oppstod i etterkant blant deltakerne handlet om hvem sin app var 

enklest å bruke. Kim synes Trudes innloggingssystem var slitsomt å bruke, og likte 

veldig godt sin egen løsning med fingeravtrykk identifisering for det. Da argumenterer 
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Trude at ikke alle forstår hvordan fingeravtrykk-logg-inn fungerer, og at kanskje noen 

foretrekker å logge inn slik som de gjør via offentlige nettsider. Kim ble til slutt 

overbevist av Trude, mens Patrik mente i sitt forslag at innlogging er unødvendig. 

“Hvem du er, kan du jo bare fortelle til support direkte i video-samtalen” - Patrik.  

 

Siden Patrik hadde kalt appen sin for ‘NAV-Connect’, spurte jeg han om løsningen hans 

bare var ment for NAV og ikke andre offentlige nettsider. Han svarte at han ikke hadde 

tenkt noe særlig over det, men at han valgte navnet fordi appen trengte et navn og 

‘NAV-Connect’ hørtes bra ut. Dette var bare ment som et eksempel sa han til slutt.  

  

Workshopen tok tilsammen litt over en time, og var relativt vellykket. Deltakerne hadde 

det gøy, men tok likevel oppgaven veldig seriøst. Selv om deltaker Kim strevde med å 

komme i gang på starten, klarte han til slutt å produsere et forslag som han var stolt av 

å presentere for de andre. Jeg forklarte dem at trådskissene de hadde laget skulle jeg 

jobbe videre med, og vise dem ved en senere anledning. Dette så de frem til. 

8.3 Workshop 3 - Presentasjon av ulike designforslag 

Til workshop 3 samlet jeg deltakerne Kim, Trude og Patrik for en avsluttende 

presentasjon av resultatene som vi jobbet med forrige gang. Jeg hadde i mellomtiden 

produsert til sammen fire designforslag som ble presentert for deltakerne. 

Designforslagene ble omgjort til høynivå-prototyper. Prototypene er klikkbare og befant 

seg på mobilen min, som jeg lot deltakerne bruke. På den måten fikk deltakerne teste ut 

resultatene deres fysisk på en mobil. Designforslagene ble først presentert på 

storskjerm (TV-en), deretter fikk deltakerne teste ut prototypene på mobilen en etter en.  

 

Tid og sted: Hjemme hos Kim og Trude, 25 mars 2019 

Formål: Presentere designforslag av resultatene fra workshops og notere ned 

tilbakemeldinger og reaksjoner fra deltakere.  
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8.3.1 Designforslag A - Trude sin forslag 

 
Figur 25: Skjermbilder for designforslag A. 

 

Fra Trude sin forslag lagde jeg tre designskisser. I første skjermbilde hvor brukeren skal 

velge offentlig etat, la jeg til en bar i bunn med forskjellige sorteringsmuligheter. 

Deltakerne skjønte først ikke hva dette var for, men likte veldig godt idéen etter at jeg 

forklarte dem at du kunne bruke denne til å filtrere eller søke opp offentlig etat fortere. I 

skjermbilde nummer to kan brukeren fylle inn personnummer, velge ønsket språk 

gjennom en liste og legge inn problemer i form av “tags” ved å skrive inn stikkord. Dette 

likte ikke Trude. Hun ville at brukeren ikke skulle skrive inn noe. Trude mente at det 

skulle ha vært en liste med ulike valg, som sånn for språk. I siste skjermbilde snakker 

brukeren med support gjennom videosamtale. Problemene som er tagget i skjermbilde 

nummer to er listet opp på skjermen. 
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Helhetlig likte Trude veldig godt det jeg hadde designet ut i fra skissene hennes. Kim og 

Patrik hadde ingen spesielle kommentarer til designforslaget for Trude, annet enn at de 

syntes det så bra ut.  

8.3.2 Designforslag B - Kim sin forslag 

 
Figur 26: Skjermbilder for designforslag B. 

 

Fra Kim sin forslag lagde jeg fire designskisser. I første skjermbilde er standard 

innlogging lagt til som en alternativ innloggingsmetode, i tillegg til fingerprint 

identifisering. Denne ble lagt til som resultat av diskusjonene i workshop to. Kim syntes 

det var fint gjort av meg å inkludere en knapp for standard innlogging, så andre eldre 

som han, som ikke helt stoler på teknologi, kunne bruke dette i stedet. Videre, i 

skjermbilde nummer to, velger bruker ønsket språk. Her er språk representert i form av 

flagg. Det ble også lagt til et søk på toppen. I skjermbilde nummer tre velger bruker om 

han/hun ønsker å få hjelp via chat eller videosamtale. I siste skjermbilde er brukeren i 

samtale med support. 

Alle deltakerne likte veldig godt designforslaget for Kim. De syntes den var enkel og rett 

på sak. Kim var spesielt imponert over resultatet. Han likte at knappene var store og 

tydelige, mens Trude likte veldig godt fargebruken fordi det var lyst og synlig. De la ikke 

spesielt merke til søk i skjermbilde nummer to, før jeg pekte det ut for dem. De forstod 
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riktignok hva det var og forklarte at det kunne brukes for å søke etter språk. I 

skjermbilde nummer tre kommenterte de at ikonene for valg av type support ikke var 

forståelig nok uten tekst under.  

8.3.3 Designforslag C - Patrik sin forslag 

 
Figur 27: Skjermbilder for designforslag C. 

 

Fra Patrik sin forslag lagde jeg tre designskisser. I første skjermbilde velger bruker 

språk og type support. Under er det en A.I.-bot som tilbyr brukeren hjelp til å bruke 

appen, basert på hvilket språk brukeren har valgt over. A.I.-bot’en kan ignoreres ved å 

klikke på “mute”. I skjermbilde nummer to snakker brukeren med support via 

videosamtale. I skjermbilde nummer tre hjelper support brukeren med innlogging. 

Support er inne på en nettside, som vises for brukeren. Ved utfylling av sensitiv 

informasjon, blir brukeren bedt om å taste inn dette selv. 

Patrik likte designforslaget for løsningen sin, med unntak av siste skjermbilde som han 

mente var en smule forvirrende. Det så ut for han at det var brukeren selv som logget 
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inn på en nettside, mens support veiledet i bakgrunnen. Jeg forklarte at dette var 

vanskelig å fremstille tydelig, men at jeg kanskje skulle ha laget flere skjermbilder 

eventuelt bruke animasjon for å illustrere idéen hans bedre. De andre deltakerne var 

heller ikke særlig imponert over denne løsningen. Trude kommenterte: 

“denne ser vanskelig ut å bruke [..] Spesielt eldre som ikke bruker mobil, kommer aldri 

til å forstå det der”. 

8.3.4 Designforslag D - Min forslag 

 
Figur 28: Skjermbilder for designforslag D. 

 

Det siste designforslaget er basert på tidligere datainnsamling, hvor enkelte deltakere 

mente at teknologi i gamle dager var enklere å bruke enn det er i dag. På grunnlag av 

dette lagde jeg en designskisse, inspirert av resultatene fra workshopene, i full retro stil. 

Tanken var å gjøre knapper og funksjoner så likt gammel teknologi som mulig. Jeg 

prøvde blant annet å få knapper til å virke trykkbare ved å bruke dybde i designet, og 

legge til funksjoner inspirert fra gamle radioer som for eksempel innstilling av språk. 

Tekstur som metall, tre og skinn ble brukt for å gi appen en retro utseende.  

 

Deltakerne likte dette forslaget. De forstod hva, hvordan og hvor de skulle klikke for å 

bruke appen. Ingen av deltakerne la noe spesielt merke til den gammeldagse stilen på 
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appen. De syntes kanskje den så litt mørkere ut enn de andre designforslagene, men 

ingen kunne helt peke ut hva som gjorde den annerledes enn de andre. Jeg opplyste 

dem om retrostilen, og da kommenterte de: “åja, selvsagt!”. 

8.3.5 Oppsummering og konklusjoner etter workshop 3 

Av designforslagene var B og D, best mottatt blant deltakerne. Tilbakemeldingene for 

designforslagene var for det meste positive. De likte spesielt godt fingeravtrykk 

identifisering som innloggingsmetode. De mente også at apper med lyse farger var 

synligere og lettere å bruke fremfor de som var altfor mørkt. Ved test av prototypene 

oppstod et problem hvor en deltaker ønsket å gå tilbake et steg. Designforslag tillot ikke 

dette, fordi ingen det var ingen form for tilbake funksjon tilgjengelig i designet. 

Det var interessant å se deltakerne vurdere designforslagene. De reagerte med stor 

interesse og litt stolthet over resultatene som ble presentert. En del digresjoner oppstod 

underveis, hvor deltakerne spurte hvordan jeg hadde fått til å lage så mange fine apper 

på så kort tid.  

 

“Dette ble bedre enn jeg hadde forventet” - Kim 

 

 
Figur 29: Deltakerne tester ut prototypene på mobil.  
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Selv om deltakerne reagerte positivt til sluttresultatene, ønsker jeg å holde enda en 

workshop hvor vi kunne se på andre alternative løsninger for å gjøre offentlige nettsider 

lettere for førstegenerasjons innvandrere. 

En grunn til dette er fordi designresultatene muligens ikke er tilpasset for alle i 

brukergruppen. Under workshop øktene nevnes høy alderdom veldig ofte.  

Eldre innvandrere vil høyst sannsynlig ha vanskeligheter med å laste ned, og bruke en 

app på en smarttelefon helt alene. For dem virker designforslagene nesten ubrukelige. 

Derfor ønsker jeg å se om det er mulig å produsere enda et forslag som ikke er like 

begrenset for eldre innvandrere som en mobilapplikasjon.  

8.4 Workshop 4 - Future workshop 

Etter workshop nummer 3, avtalte jeg med Kim og Trude om å holde enda en future 

workshop, hvor vi skulle designe en enklere hjemmeside for nav.no. Trude lurte på om 

jeg ville invitere flere deltakere, i så fall hadde hun noen venner som var tilgjengelig. Jeg 

takket nei til dette på grunn av lite tid og ressurser, og fordi jeg var redd for å få havne i 

samme situasjon som forrige gang, der en uforventet deltaker dominerte workshopen. 

Hjemmesiden nav.no ble valgt fordi dette var en nettside både Kim og Trude var kjent 

med. Spesielt Kim brukte nav.no mye tidligere, og hadde store problemer med nettsiden 

den gangen. Usability testene fra innledende datainnsamling viser også at oppgaver på 

nav.no var vanskelige å gjennomføre i forhold til Digipost sin hjemmeside. 

 

Tid og sted: Hjemme hos Kim og Trude, 07 april 2019. 

Formål: Designe en enklere hjemmeside for NAV. 
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Fase Tidsbruk (faktisk tidsbruk) Detaljer 

Introduksjon 5 minutter (5 minutter) Forklare formål for 

workshopen 

Kritikkfase 30 minutter (10 minutter) Notere ned punkter som er 

viktige å kunne/se ved bruk 

av hjemme nav.no. 

Fantasifase 45 minutter (38 minutter) Tegn en ideell hjemmeside 

som oppfyller punktene notert 

i forrige fase. 

Realiseringsfase 20 minutter (11 minutter) Diskuter resultatene. 

Tabell 3: Plan for gjennomføring av workshop nummer 4. 

8.4.1 Kritikkfase 

Etter kort introduksjon hoppet vi rett i inn kritikkfasen hvor vi sammen så på 

hjemmesiden nav.no. Så fikk jeg deltakerne hver for seg til å skrive ned hva de mente 

var viktigst for dem å få se på nav.no. Punktene ble notert ned på på post-it-lapper.  

For Kim var det viktig å få se månedlig pensjon. At det var sendt inn riktig beløp penger 

til han. Det var også viktig for han å få beskjed dersom det var noe endringer eller noe 

som ikke var riktig. Kim skrev ned også kontaktinformasjon (adresse) som et viktig 

punkt for han. For Trude var pensjonssparing, sykepenger og ledige stillinger viktige 

punkter innenfor NAV. Hun tenkte også det var nødvendig med kontakt informasjon.  
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Figur 30: Bilde av resultat for kritikkfasen. 

 

Etterpå fikk jeg deltakerne til å rangere punktene sine etter hva de mente var viktigst. 

Månedlig pensjon, sykepenger og beskjeder var rangert høyest. Ledige stillinger og 

kontaktinformasjon ble prioritert som nummer to, mens pensjonssparing ble satt i bunn.  

8.4.2 Fantasifase 

I fantasifasen ba jeg deltakerne tegne ned deres ideelle hjemmeside for NAV basert på 

de punktene som var notert ned i kritikkfasen. Begge deltakerne slet med å komme i 

gang, så jeg tegnet opp noen kjappe skisser av nettsider for å gi dem konkrete 

eksempler. Jeg sørget for å vise dem at tegningene ikke trengte å være veldig 

detaljerte, og at de kunne bruke tekst eller andre hjelpemidler til å beskrive hva de 

tenkte. Etter at eksemplene ble demonstrert, satte deltakerne i gang med hver sin 

skisse. Kim strevde fortsatt med å komme i gang, så jeg ba han starte med å tegne et 

tomt nettleservindu. Jeg spurte han igjen: “hvordan ville din perfekte løsning for NAV 

være?”. Han responderte og sa at hans perfekte løsning for NAV hadde vært om han 

ikke trengte å bruke det i det hele tatt. “Bare send meg brev i postkassen hvis det er 

noe viktig” sa Kim. Trude som satt i nærheten, kommenterte: “kan du ikke bare tegne en 

postkasse på arket da?”.  

Trude hadde i mellomtiden skissert en forside for sitt forslag av nettsiden nav.no. 

Trudes nettside bestod av fire store knapper: finn jobb, sykepenger, pensjonssparing og 
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kontakt. Hun tegnet også enda en skisse hvor hun forklarte hvilken oppgaver som 

kunne gjøres på hver av lenkene. 

 

 
Figur 31: Bilde av Trudes skisse som viser hva hun tenker med knappene ‘Finn jobb’, ‘Sykepenger ’ og 

‘Pensjonssparing’.  

 

Inspirert av Trude sine skisser, begynte Kim å tegne ned forslaget sitt. Han tegnet fire 

knapper for: pensjon, finn jobb, sykepenger og kontakt slik som Trude hadde gjort. Men 

i forslaget sitt la han til enda en større knapp som han skrev postkasse på.  

8.4.3 Realiseringsfase 

I realiseringsfasen diskuterte deltakerne sammen hva de hadde laget. Trude mente at 

Kim hadde plagiert hennes idé, men at hun likte veldig godt tanken om en stor 

postkasse-knapp for innboks på forsiden. Kim fortalte at tanken om postkasse kom fra 

hennes kommentar, og at den var også egentlig var hennes idé. 
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Figur 32: Bilde av økten i workshop 4. 

 

Etterpå så vi på nav.no for å sammenligne deres skisser med dagens løsning. Trude 

synes skissene deres manglet veldig mye etter å ha sammenlignet med nav.no. Hun 

ville legge til flere knapper, og spurte meg om dette var for sent? Jeg spurte henne 

tilbake om dette var ting som var viktig for henne? Da svarte hun: “Nei, men det kan 

være ting viktig for andre”. 

 

Etterpå kombinerte de skissene sine til en felles forslag som Kim tegnet ned. Jeg 

foreslo for dem at det kanskje var lurt å legge til en logg-inn-knapp for sikkerhetens 

skyld, noe de var enig i. Det ble også lagt til en knapp for språk ved siden av ‘logg inn’. 
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Figur 33: Resultat av workshop 4.  

8.5 Refleksjoner etter workshops 

Siste workshop gikk for det meste som planlagt. Kim strevde som forventet i 

fantasifasen, og jeg brukte mye tid på å motivere han til å være kreativ. Jeg var veldig 

forsiktig med å demonstrere eksempler, fordi jeg var redd for å pushe mine egne idéer 

på han nok en gang. Til slutt var det Trude som ble redningen. Hennes kommentarer og 

skisseforslag inspirerte Kim til å begynne på sin egen skisse.  

Det ble laget skisser kun for hjemmesiden. Så jeg prøvde å få dem til å forklare hvordan 

de så for seg navigasjonen etter at brukeren har klikket seg på en av lenkene. Trude 

viste til skissen sin, der hun hadde skrevet ned “underkategorier” for hver av lenkene. 

Hun forklarte at brukeren vil bli ført dit. Jeg er usikker på hva hun mente om dette, og 

tenker det hadde vært nyttig med enda en workshop der vi kunne for eksempel se på 

landingssider og innholdssider. Designforslaget for enklere nav.no vil derfor bli 

ufullstendig, med mangler av sider og funksjoner som jeg selv må designe ut i fra min 

tolkning av deltakernes ønsker og behov. 

99 



9 Designforslag 

Her presenteres det endelige designforslaget for enklere.no. I dette kapittelet beskrives 

startsiden, diverse landingssider og navigasjonsstruktur for designforslaget. 

Hjemmesiden er bygget på resultatene fra workshop 4, mens landingssider og 

navigasjon er hovedsakelig designet av meg.  

 

Designforslagene for mobilapplikasjonene fra workshop 3, er grundig forklart i kapittel 

8.3, og jeg vil derfor ikke gjenta dette her. Kapittelet avsluttes med en gjennomgang av 

de ulike designforslagene, hvor retningslinjer for god brukskvalitet og brukergrensesnitt 

brukes for å se om designforslagene oppfyller kravene for god design.  

9.1 Enklere nav.no 

Designforlaget har generelt beholdt samme designprofil som nåværende nav.no. 

Fargebruk, bakgrunn og topp-regionen er derfor veldig lik eksisterende løsning. Jeg har 

unngått å legge til elementer som gode nettsider vanligvis tilbyr som for eksempel søk 

og bunntekst, siden dette ikke var noe vi fokuserte i workshopen.  
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Figur 34: Designforslag for enklere hjemmeside av nav.no.  

 

På hjemmesiden får brukeren opp fem store knapper: (1) pensjon, (2) finn jobb, (3) 

sykepenger, (4) kontakt og (5) din innboks. I hver av knappene er det et ikon som 

indikerer hva slags handlinger eller tema knappen representerer. På ‘Din 

innboks’-knappen er det i stedet et bilde av en fysisk postkasse. Dersom brukeren er 

innlogget og har fått mottatt brev, vil ‘Din innboks’-knappen bli rød og antall nye 

meldinger er vises i postkassen (se figur 35).  
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Figur 35: Fremstilling av hjemmesiden, dersom brukeren er logget inn med to uleste meldinger i 

innboksen. 

 

I figur 36 er brukeren inne på “Din innboks” hvor en oversikt over alle meldingene 

vises. Meldingene er fremstilt som brev, med tittel eller avsender navn under. Nye 

meldinger er markert rødt, og er plassert først i listen.  
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Figur 36: Visning for hvordan ‘Din innboks’ ser ut for en bruker. 

 

På hjemmesiden er det en knapp for logg inn øverst i høyre hjørnet. Denne har beholdt 

samme plass som nåværende nav.no, siden det har blitt en standard som brukerne har 

blitt vant til. Under der igjen er det en knapp for ‘Language’ hvor brukerne kan velge 

ønsket språk. Ved siden av den, i midten av hjemmesiden og under NAV-logoen, vises 

tittel. Tittel beskriver hvilken side brukeren befinner seg på.  
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Figur 37: Fremstilling av hover -effekt med musepekeren over knappen ‘Pensjon’. 

 

Ved å sveve med musepekeren over en knapp vil knappen lyse blå. Dette gjelder for 

alle knapper, inkludert ‘Din innboks’ (se figur 37-38). 

 
Figur 38: Fremstilling av hover -effekt med musepekeren over knappen ‘Din innboks’. 
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Hvis brukeren klikker på for eksempel ‘Pensjon’, vil han/hun bli ført til en underside av 

pensjon hvor flere underkategorier av pensjon presenteres.  

 
Figur 39: Visning av landingsside for ‘Pensjon’ med underkategorier/lenker. 

 

Hele tiden er det en ‘tilbake’-knapp tilgjengelig på venstre, dersom brukeren ønsker å 

gå tilbake til forrige side.  

9.2 Reaksjoner og tilbakemeldinger 

Deltakerne var begge positivt overrasket da designforslaget ble presentert for dem. 

Både Kim og Trude likte veldig godt designforslaget. Først var det vanskelig for dem å 

peke ut hva de likte, så jeg åpnet opp nav.no på en annen fane så de kunne 

sammenligne. Trude synes designforslaget var mye mer enklere å bruke og lettere for 

finne frem til riktig informasjon basert på de valgene som var der. 

Kim var veldig fornøyd med at knapper og tekst var store og tydelige, og la til en 

morsom kommentar: 

“Jeg trenger ikke å bruke brillene mine lenger for denne nettsiden!” - Kim 
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Jeg spurte dem om hva de synes om ikon-bruken, og Trude svarte at hun syntes det 

var veldig lurt og gjorde knappene “lettere å huske”. De hadde ingen spesielle 

reaksjoner på postkassen i ‘Din innboks’, før jeg pekte det ut for dem og forklarte dem 

at ideen kom fra Kim som bare ønsket å få ting i postkassen hvis det var viktig. Både 

Kim og Trude begynte å le. De syntes det var en veldig god løsning, og begge 

godkjente idéen.  

9.3 Eventuelle mangler 

Det er noen funksjoner og sider jeg ønsker jeg hadde fått tid til å lage med deltakerne. 

For eksempel en innholdsside hvor mer detaljert informasjon presenteres i form av tekst 

eller visuelle virkemidler som bilde, diagrammer, osv. Det hadde også vært interessant 

å gjøre enda en workshop til med fokus på innlogging og hvordan prosessen der kunne 

ha vært i forhold til dagens løsning. Dersom jeg hadde hatt mer tid, ville dette ha vært 

noe jeg ville sett nærmere på og jobbet med i neste omgang. 

9.4 Analyse av designforslagene 

Her analyseres alle designforslagne opp mot prinsipper innen brukskvalitet og grafisk 

brukergrensesnitt design. Designforslag for appene (se kapittel 8.3) hadde som hensikt 

å løse alle områdene innen EU kommisjonenes beskrivelse av digital kompetanse. Når 

appen skal evalueres opp mot prinsippene, vil jeg kun se på design av appen og 

stegene frem til aktivering av video-support. Fordi selve video-support delen ikke er 

funksjonell, er det vanskelig å si om appen egentlig gjør bruk av offentlige nettsider 

enklere for innvandrere å bruke. 

9.4.1 Brukskvalitet 

Jakob Nielsen beskriver god brukskvalitet som sammensatt av fem prinsipper: 

lærbarhet, effektivitet, hukommelse, feil og tilfredsstillelse (1993, s. 26). Disse 

prinsippene skal sammen avgjøre om noe er enkelt å bruke.  
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I brukbarhetstestene slet flere av deltakerne med å løse oppgaver som omhandlet 

informasjon. Siden de sjeldent brukte offentlige nettsider, var hukommelse et problem i 

starten. Hukommelse i forbindelse med god brukskvalitet, skal gjøre systemer lett å 

huske slik at en tilfeldig bruker, etter å ha vært borte fra systemet en tid, skal kunne 

bruke det igjen uten å lære alt fra begynnelsen av (Nielsen, 1993, s. 26). Deltakerne 

lærte riktignok hvordan meny og navigasjon fungerte på nettsidene, men brukte likevel 

lang tid på å lete frem til riktig informasjon. Effektivitet er derfor enda et problem. 

Effektivitet oppnås når systemet er effektivt å bruke, slik at så fort brukeren har lært 

systemet skal brukeren kunne oppnå høy produksjonsnivå (Nielsen, 1993, s. 26). Det 

kan argumenteres at søk oppfyller dette kravet, men ingen av deltakerne brukte søk for 

å løse oppgavene selv om det var tilgjengelig hele tiden på sidene. Mange av 

deltakerne unnlot å bruke breadcrumbs eller global navigasjonen på nettsiden for å 

navigere seg tilbake dersom de klikket feil. Nettleserens tilbake-knapp var foretrukket. 

Det kan derfor argumenteres at feil også er et problem, og at alternativer for å reverse 

feil ikke er tydelige nok. Til slutt er tilfredsstillelse noe som deltakerne mente ikke 

oppfylles ved bruk av offentlige nettsider. Dette kom tydelig frem i den innledende fasen 

der deltakere svarte at de syntes det var slitsomt å bruke offentlige tjenester. 

Tilfredsstillelse handler om å gjøre systemet behagelig å bruke slik at brukerne er 

fornøyd med å bruke det (Nielsen, 1993, s. 26). 

 

Det er vanskelig å si om designforslagene egentlig oppfyller områdene for god 

brukskvalitet. Dette fordi de først og fremst bare er stillbilder og kan ikke brukes eller 

testes ordentlig. Derfor har jeg prøvd å gjøre designforslagene for appene noenlunde 

klikkbare for test, ved å bruke prototype verktøy. Dette fungerte likevel ikke optimalt, 

siden alternativ for navigasjoner og annet funksjoner var svært begrenset. På tross av 

det vil jeg forsøke å begrunne hvordan designforslagene i denne oppgaven oppfyller 

områdene for god brukskvalitet. 
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I designforslaget enklere nav.no, er prinsippene for brukskvalitet forsterket ved å ta vekk 

det som deltakerne ikke synes er viktig for dem. Dette beskriver Edward Tufte som å 

redusere støy (1989, s. 3). Med mindre valg og forstyrrende elementer vil det være 

lettere for brukere å bruke systemet. Dette beskriver også Donald Norman når han 

foreslår enklere strukturer for handlinger ved å minske mengden planlegging som 

kreves (Norman, 1990, s. 191). Deltakerne bekreftet dette i deres tilbakemeldinger da 

de sa syntes at designforslaget var mye enklere å bruke og lettere å finne frem til riktig 

informasjon. Bruk av visuelle virkemidler som ikoner og bilde av postkassen gjør 

designforslaget lettere å huske og bruke. I designforslagene for appene er også ikoner, 

logoer og symboler brukt for å gi en god lærbarhet og effektivitet. Jeg har prøvd å velge 

ikoner som er mest mulig representativ for den handlingen som skal utføres slik som 

Tufte foreslår gode ikoner skal være (1980, s. 12).  

 

 
Figur 40: Visning for hvordan logoer for offentlige etater, flag for språk og ikoner for video/chat-support er 

brukt ved design av appene, for å gi god lærbarhet, effektivitet og hukommelse.  

 

En potensiell stor svakhet med appene er mangelen av funksjonen for tilbake, som skal 

tillate brukeren å reverse feil. Denne er derimot med i designforslaget for enklere 

nav.no. Valg av språk kan også bidra til å øke god lærbarhet og effektivitet. Valg av 

språk er tilgjengelig for alle designforslagene. Kravene for tilfredsstillelse oppfylles 
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vanligvis dersom de andre områdene er dekket. I dette tilfelle er det vanskelig å si om 

designforslagene virker tilfredsstillende, siden (1) de ikke var brukbare. Og (2) 

forslagene er for det meste designe av deltakerne, så de vil naturligvis like det de selv 

har laget. God brukskvalitet henger også sammen med god brukergrensesnitt design, 

som jeg vil beskrive i de neste avsnittene.  

9.4.2 Designprinsipper for brukergrensesnitt 

9.4.2.1 Strev etter konsistens 

Konsistens oppnås ved å ta i bruk samme ikoner, farger, menystruktur, layout, 

ledetekster, teksttype, osv. når sekvenser av handlinger i lignende situasjoner designes 

(Shneiderman, 2004, s. 74). I designforslagene har jeg forsøkt å holde et konsistent og 

gjennomgående design. Hver av designforslagene for appene har fått egne 

fargetemaer, teksttyper, stil, osv i designet for å gi brukeren en mest mulig konsistent 

følelse ved bruk. Konsistens hjelper brukeren med å bli kjent med det digitale 

landskapet til produktet slik de kan lettere utføre oppgaver. Dette henger sammen med 

brukskvalitet prinsippene til Jakob Nielsen (1993, s. 26); lærbarhet, effektivitet og 

hukommelse. For appene kan det argumenteres at layout er inkonsistent, siden det 

endres for hvert steg frem til video-samtalen. 
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Figur 41: Eksempel på konsistent fargebruk, menystruktur og tekstil av designforslag B. Endringer i 

layout gir derimot en inkonsistent design.  

9.4.2.2 Tilby snarveier for erfarne brukere 

Å tilby snarveier for erfarner brukere via hurtigtaster eller lignende, kan være en 

utfordring for oppgaven min av to grunner. (1) Fordi oppgaven min ikke fokuserer på 

erfarne brukere, men heller brukere som ikke bruker teknologi ofte. (2) Fordi siden 

designforslagene bare består av stillbilder, vil funksjoner som hurtigtaster på tastatur 

være vanskelig å få til. Jeg har likevel lagt til alternative snarveier som søk i 

designforslag A og B, hvor brukeren kan søke etter språk (se figur 41) eller søke etter 

offentlig etat (se figur 40) i stedet for å bla nedover appen. I brukskvalitet kan det å tilby 

snarveier hjelpe til å øke effektivitet ved bruk (Nielsen, 1994). 

9.4.2.3 Gi informative tilbakemeldinger 

Shneiderman (2004, s. 74) beskriver informative tilbakemeldinger noe brukeren bør få 

etter hver handling som er gjort på et system. I designforslaget enklere nav.no er 

beskrivende titteltekst brukt for å vise hvilken side brukeren har klikket seg inn på (se 
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figur 34-39). I designforslag A (se kapittelet 9.3.1) er valg av offentlig etat gjengitt i neste 

steg etter at brukeren har gjort sitt valg. Fylt inn personnummer, valg av språk og tema 

vises før brukeren bekrefter. Temaene som er valgt vises også under video-samtalen. 

Andre eksempler på informative tilbakemeldinger som kunne ha vært lagt til for å gi 

bedre brukeropplevelse:  

● En bekreftelsesmelding på suksessfull innlogging av riktig person for 

designforslag B (se kapittel 9.3.1) 

● En informativ melding som forteller brukeren at nå blir han/hun koblet opp mot 

support. Gjelder alle designforslagene for appen.  

9.4.2.4 Benytt dialoger med klart definert slutt 

Handlingssekvenser grupperes av en begynnelse, midtdel og slutt. Shneiderman 

foreslår bruk av informative tilbakemeldinger ved avslutning som gir brukeren 

tilfredsstillelse av fullføring og klargjør brukeren for flere aksjoner (2004, s. 75). Appene 

er i utgangspunktet en handlingssekvens som fører til video-chat support. ‘Logg inn’, 

valg av offentlig etat, språk, type support, osv er begynnelsen på handlingssekvensen. 

Bruker mottar support gjennom video-samtale, som er midtdelen. Handlingssekvensen 

avsluttes når hjelp er mottatt og enten bruker eller support avslutter samtalen. I 

prototypene ble deltakerne ført tilbake til startskjermen når de trakk på ‘End call’-ikonet. 

En tydeligere slutt, hvor en skjerm/meldingsboks informerer bruker at samtalen er slutt, 

kunne ha blitt benyttet her for å bedre oppfylle Shneidermans forslag.  
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Figur 42: Designforslag A illustrerer en handlingssekvens uten en klar definert slutt. 

9.4.2.5 Tilby enkel feilhåndtering 

Dessverre oppfyller ikke de aktuelle designforslagene kravene for enkel feilhåndtering. I 

design-workshopen, hvor deltaker Patrik skisserte en løsning i form av en support-robot 

i appen, som han forklarte skulle tilby brukere tips og veiledning for hvordan bruke 

appen (se kapittel 8.3.3). Ifølge Shneiderman skal feilmeldinger være informative og 

hjelpe brukeren på rett vei (2004, s 75). Det derfor kan argumenteres at support-roboten 

til Patrik oppfyller dette kravet til en viss grad. 

9.4.2.6 Mulighet til å reversere feil 

I likhet med brukbarhets prinsippene til Jakob Nielsen (1993), er muligheten til å 

reversere feil like viktig område for god brukergrensesnitt (Shneiderman, 2004, s. 75). 

Brukeren bør ha mulighet til å angre en handling som er utført. I designforslaget enklere 

nav.no er dette fremstilt i form av en stor tilbake-knapp på venstre side. I designforslag 

A er det en tilbake-knapp i skjermbilde nummer 2, dersom brukeren ønsker å gå tilbake 
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til skjermbilde nummer 1 (se figur 25). I skjermbilde nummer 2 kan brukeren også fjerne 

eller angre “tags” som er lagt til ved å klikke på ‘x’-ikonene.  

I de andre designforslagene er dette en mangel. Ved test av designforslag D kom dette 

klart og tydelig frem, da en av deltakerne ønsket å gå tilbake til forrige skjerm. 

Dessverre var ikke dette mulig siden designforslaget manglet tilbake-knapper. 

9.4.2.7 Brukerkontroll 

Brukerkontroll handler om å gi brukeren følelsen av å ha kontroll og at systemet 

responderer på deres handlinger (Shneiderman, 2004, s. 75). Bruk av beskrivende titler 

i enklere nav.no er eksempel på dette. Når bruker klikker på lenken ‘Pensjon’ vil neste 

tittelen på neste side være Pensjon. Effekten av valg av språk i design forslag B er en 

annen eksempel på dette (se figur 41). Bruker velger vietnamesisk som språk i 

skjermbilde nummer 2, og i neste skjermbilde er språk endret til vietnamesisk.  

9.4.2.8 Minst mulig belastning på brukerens korttidsminne 

For minst mulig belastning på brukerens korttidsminne, har jeg benyttet meg av Edward 

Tuftes forslag om å redusere støy (1989, s. 3). I designforslag av enklere nav.no er 

dette mest tydelig. Her er unødvendige lenker, funksjoner og bilder fjernet for å 

fremheve det som er viktigst for deltakerne å gjøre på nettsiden. Som resultat har et 

mindre komplisert meny blitt til. Shneiderman argumenterer at dype og kompliserte 

menyer og dialoger bør unngås for å oppnå god brukergrensesnitt (2004, s. 75). Han 

argumenterer også brukergrensesnitt bør baseres på gjenkjennelighet fremfor 

hukommelse. Hukommelse er likevel viktig å tenke på for å designe god brukskvalitet. 

Gjort riktig, skal systemer være lett å huske å bruke (Nielsen, 1993, s,26). Derfor er 

ikoner, symboler, osv brukt mye i designforslagene. Visuelle virkemidler gir bedre 

assosiasjoner enn tekst som kan bidra til mindre belastning på brukerens hukommelse. 
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9.4.3 Farger og typografi 

For designforslaget enklere nav.no er det brukt samme farger som for nåværende 

nav.no. Fargene grå og hvit er brukt i bakgrunnen for å fremheve sterkere farger (blå og 

rød) for å indikere hva som er viktig å gjøre for brukeren (Tufte, 1990, s. 82, s. 90).  

For mobilapplikasjonene har jeg også tatt i bruk Tufte (1990) sine regler for fargebruk. I 

designforslag C og D er mørke bakgrunnsfarger brukt i kontrast til lysere og sterkere 

farger som viser hva som kan gjøres. Dette er også med på å skape visibility, som i 

følge Norman er å gjøre det som er relevant for brukeren synlig (Norman, 1998, s. 99).  

Ved bruk av typografi har jeg forholdt meg til teksttyper som sans-serif for å gjøre tekst 

mest mulig leselig på digitale skjermer (Tufte, 1989, s. 11-12). 

 

 
Figur 43: Eksempel på bruk av god og dårlig typografi i designforslagene. 

 

Størrelse og farger er også blitt tatt i bruk for å øke lesbarheten på tekstene. Eksempel 

på dette er designforslag B, hvor størrelse på teksten indikerer hva som er viktigst å 
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lese for brukeren (se figur 43). Navnet på appen er presentert i størst og tykkest skrift 

øverst på toppen. Deretter kommer ‘Logg inn’ som forteller brukeren hva som kan 

gjøres på denne skjermen, etterfulgt av en setning i mindre tekst som beskriver hvordan 

dette gjøres. Rekkefølgen på størrelsen, fra størst til minst, kan derfor følges for korrekt 

bruk. Jeg har i mindre grad fulgt denne fremgangsmåten i designforslag D (se figur 43). 

Her er lesbarhet på tekst mindre tydelig på grunn av dårlig fargevalg og skriftstørrelse. 

Dette fordi jeg ønsket å immiterere gammeldags-design, og av den grunn ofret noen 

viktige regler for typografi i brukergrensesnitt. Dette ble også lagt merke til under testing 

i workshop nummer 3, der deltakerne foretrakk designforslagene med lysere farger fordi 

de var mer synlig og lettere å bruke.  
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10 Diskusjon 

I dette kapittelet vil jeg analysere og diskutere hva som menes med digital kompetanse 

for innvandrere i denne oppgaven, og om designforslagene som er produsert fra 

workshopene, bidrar til å gjøre det lettere for førstegenerasjons innvandrere å oppfylle 

EU kommisjonens første punkt (information & data literacy) om digital kompetanse.  

10.1 Definisjon av digital kompetanse for denne oppgaven 

Jeg har hovedsakelig fokusert på EU kommisjonens fem hovedområder for digital 

kompetanse i denne oppgaven, som består av fem hovedområder: informasjon, 

kommunikasjon, digital innholdsproduksjon, sikkerhet og problemløsning. For å bruke 

norske offentlige nettsider trenger man kun å se på tre av disse områdene. Disse er 

informasjon, kommunikasjon og digital innholdsproduksjon, som jeg skal gå nærmere 

inn på.  

 

1. Informasjon 

I forhold til offentlige nettsider, vil informasjon si: “å være i stand til å finne og hente 

digital data, informasjon og innhold. Å lagre, håndtere og organisere data, informasjon 

og innhold”. Det er spesielt første setning i beskrivelsen som er viktig å legge merke til. 

Siden alle offentlige nettsider inneholder informasjon og data som brukere må være i 

stand til å finne, vil dette derfor være sentralt å kunne. “Å lagre, håndtere og organisere 

data, informasjon og innhold”, vil i dette tilfelle for eksempel være å sortere meldinger i 

innboksen din på nav.no eller digipost.no.  

 

2. Kommunikasjon 

Kommunikasjon for offentlige nettsider vil si; “å kunne samhandle, kommunisere og 

samarbeide gjennom digital teknologi. Evner til samfunnsdeltakelse gjennom bruk av 

offentlige og private digitale tjenester. Å være i stand til å håndtere egen digital identitet 
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og omdømme”. Hvis vi igjen bruker nav.no som eksempel, vil det “å samhandle, 

kommunisere og samarbeide gjennom digital teknologi” bety å kunne fylle ut meldekort 

for avklaringspenger eller være i stand til å bruke support på nettsiden. “Evner til 

samfunnsdeltakelse gjennom bruk av offentlige og private digitale tjenester”, er egentlig 

i bunn og grunn hva denne oppgaven handler om. Det handler altså om at man deltar i 

samfunnet ved å kunne bruke offentlige digitale tjenester, slik som skatteetaten.no, 

digipost.no, osv. Siste setning i beskrivelsen av kommunikasjon sier: “Å være i stand til 

å håndtere egen digital identitet og omdømme”. I forhold til offentlige nettsider betyr 

dette å kunne logge inn med riktig brukernavn og passord, samt å vite hvor man finner 

personlig informasjon om seg selv og hvordan endringer gjøres ved behov. Dette går 

også under området digital innholdsproduksjon. 

 

3. Digital innholdsproduksjon 

Digital innholdsproduksjon i forbindelse med offentlige nettsider, vil si: “å være i stand til 

å opprette og redigere digital innhold”. Det betyr å kunne opprette ny bruker for 

eksempel på digipost.no. Deretter må man være i stand til å forandre på informasjon om 

seg selv. Dette kan for eksempel være å endre adresse eller telefonnummer, eller bytte 

personlig passord for logg inn.  

 

Jeg har i denne oppgaven oppdaget at det største problemet ved bruk av offentlige 

nettsider for innvandrere, er området som omhandler informasjon. Det kommer tydelig 

frem i usability testene der deltakere fra brukergruppen hadde vanskeligheter med å 

navigere seg frem til ønsket innhold. I noen tilfeller fant de aldri frem og ga opp. Jeg 

mener å kunne lokalisere informasjon og navigere seg til ønsket innhold på en nettside 

er en veldig viktig ferdighet som innvandrere sliter med ved bruk av offentlige nettsider. 

Vanskeligheter med området informasjon kan føre til vanskeligheter med andre områder 

for digital kompetanse, som kommunikasjon, digital innholdsproduksjon og sikkerhet. 

For eksempel: for å være i stand til å opprette og redigere digitalt innhold (digital 

innholdsproduksjon), må man først og fremst være i stand til å finne frem til riktig 
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område hvor dette kan gjøres (informasjon). Siden mange av områdene innen digital 

kompetanse krever ferdigheter innen informasjon for å brukes, er dette et område som 

er enda viktigere å beherske, eller gjøre lettere for brukere å kunne beherske. Det kan 

derfor tenkes at EU kommisjonens første punkt om informasjon det sentrale problemet 

når innvandrere sliter med bruk av offentlige nettsider, og det er dette som menes når 

det er snakk om innvandrere med svak digital kompetanse.  

 

Jeg har i denne oppgaven analysert meg frem til fire faktorer som er årsaken til svak 

digital kompetanse blant førstegenerasjons innvandrere. Disse er (1) språk, (2) alder, 

(3) erfaring og (4) holdning, som jeg vil beskrive i nærmere detalj. 

10.1.1 Språk 

Når vi snakker om innvandrere er språk en viktig faktor som ikke kan ignoreres. I 

begynnelsen av oppgaven lurte jeg derfor på om språk kunne være en av 

hovedgrunnene for at offentlige nettsider var vanskelige for vietnamesere å bruke. I 

løpet av den innledende datainnsamlingen, var det få som nevnte språk som et 

problem, men de skyldte heller på høy alder og dårlige/lite erfaringer med teknologi som 

årsaken til at teknologi var vanskelig. Det var ikke før i første workshop at språk ble 

diskutert som et problem for førstegenerasjons innvandrere. Her kom det frem at ord på 

norsk ikke alltid er oversettbart. Spesielt ord brukt på offentlige nettsider kan være 

vanskelig å finne korrekt betydning på vietnamesisk. I tillegg ble det forklart at språket 

vietnamesisk ikke er det samme språket som deltakerne vokste opp med i Vietnam. Så 

det er en stor sjanse for at vietnamesiske ord, uttrykk og begreper som blir brukt i dag 

av vietnamesere i Norge, har blitt erstattet eller ikke finnes lenger i det offisielle 

vietnamesiske språket. Å oversette fra vietnamesisk til norsk er av den grunn ekstra 

vanskelig, siden vietnamesere i Norge snakker “gammeldags” vietnamesisk.  

I tillegg til å måtte beherske to-tre forskjellige språk er det enda et språk som 

innvandrere må ta hensyn til. Dette er det språket som den offentlige sektor bruker på 

sine offentlige nettsider. Å kunne beherske norsk er ikke nødvendigvis nok for å bruke 
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og forstå offentlige nettsider. Det er ord, begreper og systemer som til en mindre grad 

brukes i hverdagen, og som kun eksisterer på for eksempel skatteetaten.no.  

Dette kan være enda en faktor som gjør offentlige nettsider vanskelige å bruke.  

I senere samtaler med Kim og Trude, viser det seg at de faktisk kan en del om dette. 

Faktisk mer enn meg. Så hvis de ser etter ‘skattekort’ så tenker de skattekort på norsk 

og begynner å lete. Problemet forekommer når de ikke vet hva de er på utkikk etter.  

For eksempel ‘tvangsmulkt’. De vet hva dette betyr, men de vet ikke at det heter 

tvangsmulkt. Så utfordringen blir å finne informasjon om tvangsmulkt på 

skatteetaten.no, uten å vite at det heter tvangsmulkt. Og det er her språk kommer inn.  

Hvis du skal beskrive hva du ikke-helt-vet-hva-er, vil du helst bruke språk som du 

behersker godt. Ikke alle førstegenerasjons innvandrere føler seg komfortabel nok til å 

forklare ting på norsk. Dette kan være på grunn av redsel for misforståelse på grunn av 

svak uttale eller mindre ordforråd. Språk er dessuten ikke alltid oversettbart, som nevnt 

tidligere. Språk er derfor et større problemområde dersom en bruker ønsker å finne 

informasjon som han/hun ikke vet nøyaktig hva er eller heter på offentlig nettsider. 

10.1.2 Alder 

Noe som ofte ble nevnt av brukergruppen var alderdom. Jeg har i denne oppgaven, for 

det meste jobbet med eldre vietnamesere, som mente at høy alder var et problem ved 

bruk av teknologi. Med høy alder, mente de at det var vanskeligere for dem å lære å 

bruke noe nytt, enn det var for yngre mennesker. Av den grunn er lærbarhet og 

hukommelse viktige faktorer innen brukskvalitet (Nielsen, 1994, s. 26), som jeg har tatt 

hensyn til i denne oppgaven. Jeg har også prøvd å designe for gjenkjennelig fremfor 

hukommelse ved å bruke utseende inspirert av gammel teknologi for å se om det hadde 

noe innvirkninger (se kapittel 8.3.3). Dessverre hadde dette en liten effekt på 

deltakerne. Alder er uansett en faktor som må inkluderes når vi snakker om 

førstegenerasjons innvandrere. Førstegenerasjons vietnamesere i dag er for det meste 

middelaldrende eller eldre, siden de kom til Norge som følge av Vietnamkrigen i 
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1950-1975. Mange av problemene ved bruk av teknologi og offentlige nettsider, kan 

derfor være samme utfordringer som andre eldre i Norge har.  

10.1.3 Erfaringer 
En annen viktig faktor er erfaringer. Hva slags erfaringer har innvandrere med 

teknologi? Hva slags erfaringer trenger de for å bruke offentlige nettsider? I denne 

oppgaven har sett at deltakere med betydelig mindre erfaringer med teknologi har 

større vanskeligheter med å bruke offentlige nettsider. Kim og Linn, som kommer fra 

mindre landsbyer i Vietnam, vokste opp med svært lite eksponering til teknologiske 

innretninger som radioer, fjernsyn og telefon. Erfaringer med teknologi har riktignok 

endret seg etter at de ankom Norge. Nå bruker de smarttelefon og internett i fritiden. 

Smarttelefonen brukes kun til å ringe og motta anrop. På internett forholder de seg kun 

til et få antall nettsider som de føler seg komfortabel med. Den mest brukte nettsiden er 

Youtube. Kim bruker Youtube hovedsakelig til å se på serier, høre på podcast og følge 

med på nyheter. Så selv om de bruker moderne teknologi i dag, se bruker de kun til 

enkle gjøremål. 

Deltakerne som vokste opp i større byer hvor teknologi var mer vanlig å se, hadde 

mindre vanskeligheter med å bruke teknologi generelt. Disse deltakerne er inne på flere 

forskjellige typer nettsteder i fritiden. Trude for eksempel, bruker å besøke klesnettsider 

der kjøp og betaling av varer foregår over nettet. Hun bruker også Google Maps og 

Google Translate til oversettelser og finne frem til riktig adresser, når hun er ute på 

reiser. Det er tydelig at brukere med erfaringer fra flere forskjellige nettsteder, hvor 

gjøremålene er mer kompliserte, sliter mindre med å bruke offentlige nettsider. Dette er 

igjen som følge av erfaringer tilegnet oppveksten i Vietnam.  

 

Det er altså to typer erfaringer det er snakk om. (1) Erfaringer med teknologi fra 

oppvekst og barndom i fortiden. (2) Erfaringer med teknologi i dag, som bruk av diverse 

nettsider i dagliglivet. Jeg mener begge erfaringer henger sammen, og lite erfaringer 

med teknologi (1) og (2) kan bidra til svakere digital kompetanse.  
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10.1.4 Holdninger 

Den siste faktoren er holdning. Jeg har lagt merke til i denne oppgaven at deltakere 

som sliter med å bruke offentlige nettsider, har en mer avvisende holdning til teknologi 

enn andre som er mer komfortabel med teknologi. De ser først og fremst på teknologi 

som noe slitsomt. The paradox of technology, handler om at teknologi gjør livet lettere 

for mennesker, men at det samtidig oppstår kompleksiteter som kan føre til 

vanskeligheter og frustrasjoner (Norman, 1998, s. 29-30). Ny teknologi kan være 

kompleks og vanskelig å bruke. Mennesker som Kim og Linn ser bare kompleksiteten 

med teknologi, fremfor mulighetene og fordelene teknologi medfører. De tør i mindre 

grad å utforske nettsteder, på grunn av redselen for å gjøre feil, sammenlignet med 

Trude, som var mer villig til utforske og feile for å lære. Kim og Linn sin holdning gjør 

derfor bruk av offentlige nettsider enda vanskeligere, siden de i utgangspunktet ikke 

ønsker å bruke det i det hele tatt.  

10.2 Oppsummering 

Siden jeg mener at EU kommisjonen sin definisjon på digital kompetanse passer dårlig 

for førstegenerasjonsinnvandrere har jeg i denne oppgaven utarbeidet min egen 

definisjon på digital kompetanse med fokus på EU kommisjonens første punkt 

(information & data literacy). Denne er som følger:  

 

“Digital kompetanse for førstegenerasjons innvandrere fra ikke-vestlige land, vil 

si å ha ferdigheter som gjør brukeren i stand til å lokalisere og navigere seg frem 

til ønsket informasjon ved bruk av IKT og digitale medier for å utføre oppgaver, 

løse problemer, kommunisere, produsere og dele informasjon”. 

 

Jeg har valgt å fokusere på området informasjon, siden det er her jeg mener selve 

utfordringen ligger for de fleste innvandrere. Informasjon betyr i den forstand kunnskap 

og ferdigheter til å finne og hente digital data, informasjon og innhold. Dette er 
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nødvendig for innvandrere å kunne, for å ta i bruk de andre ferdighetene innen digital 

kompetanse som EU kommisjonen beskriver er kommunikasjon, digital 

innholdsproduksjon, sikkerhet og problemløsning.  

I denne oppgaven har kommet frem til at vanskeligheter forbundet med offentlige 

nettsider er hovedsakelig på grunn av informasjon. For å ta i bruk alle fordelene med 

offentlige nettsider, er kunnskap og ferdigheter innen informasjon en nødvendighet, som 

innvandrere strever med å mestre. Offentlige nettsider kan av den grunn være vanskelig 

å bruke for innvandrere med svakere digital kompetanse. For å enklegjøre offentlige 

nettsider for denne gruppe mennesker, har jeg derfor valgt å se på brukergrensesnitt 

design som en potensiell løsning. Sammen med brukergruppen har jeg designet fem 

forskjellige løsninger, for å se om design av brukergrensesnitt kan hjelpe brukere med 

svakere digital kompetanse å bruke offentlige nettsider. Jeg har som følger endt opp 

med to forskjellige designforslag: 

 

1. I designforslaget enklere nav.no er grafisk brukergrensesnitt design brukt for å 

redusere mengde informasjon på nettsiden. Det som ikke er viktig for brukeren er 

blitt fjernet, mens det som er viktig er fremhevet. Hensikten er å gjøre det enkelt 

for brukeren å navigere og finne frem til ønsket informasjon på nettsiden. Språk 

har i mindre grad vært i fokus i dette designforslaget, fordi her er utfordringen for 

innvandrere å finne informasjon som de allerede vet hva er og betyr på norsk. 

 

2. I designforslagene for mobilapplikasjonene, er grafisk brukergrensesnitt design i 

mindre grad fokuset for å enklegjøre bruken av offentlige nettsider. Fokuset her 

er selve målet med mobilapplikasjon. Målet er få hjelp av support som snakker 

samme språk som deg, via videosamtale. Grafisk brukergrensesnitt design er 

likevel blitt tatt i betraktning ved design av appene. I stegene frem til aktivering av 

video-support, er retningslinjer innen brukskvalitet og brukergrensesnitt brukt for 

å gjøre handlingene så lett å bruke som mulig for innvandrere. I motsetning til 

designforslaget enklere nav.no er språk en sentral del av denne løsningen. Fordi 
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her er utfordringen for innvandrere å finne noe de er usikre på og ikke vet hva er 

på norsk.  

 

I begynnelsen av oppgaven ønsket jeg å se om språk var hovedgrunnen til at offentlige 

nettsider var vanskelige for innvandrere. Jeg ville se om det var mulig å designe en 

løsning for innvandrere uten å fokusere på språk som et problemområde. Men 

resultater fra første workshop og avsluttende samtaler med Kim og Trude, bekrefter at 

språk er noe som gjør offentlige nettsteder vanskelig å bruke for innvandrere. Spesielt 

hvis usikkerhet er med i bildet. Jeg mener derfor at språk, sammen med faktorer som 

lite erfaringer med teknologi, høy alder og negativ holdning til teknologi er grunnen til at 

IKT-ferdigheter blant innvandrere er så lave. Designforslagene i denne oppgaven tilbyr 

løsninger som tilpasser noen av disse vanskelighetene, og tilrettelegger for at 

informasjon er lettere å finne. 
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11 Konklusjon 

Jeg har i denne oppgaven undersøkt bruken av offentlige nettbaserte tjenester blant 

førstegenerasjons innvandrere fra ikke-vestlige land, ved å gjøre participatory design 

med vietnamesiske innvandrere. Sammen har vi har produsert forskjellige designforslag 

for å gjøre offentlige nettbaserte tjenester enklere å bruke.  

Jeg har gjennomført intervjuer, fokusgruppe og usability tester for å bedre forstå 

innvandrere og deres bruk av offentlige nettbaserte tjenester. Jeg også gjennomført en 

litteraturstudie av digital kompetanse for å danne et godt grunnlag for å svare på 

problemstillingen, som er følgende:  

 

I denne oppgaven ønsker jeg å undersøke bruken av offentlige nettbaserte 

tjenester blant førstegenerasjons innvandrere fra ikke-vestlige land. I følge SSB 

regnes mange innvandrere fra Vietnam og Somalia som “svake brukere” med 

lave IKT-ferdigheter. Jeg ønsker å finne ut hvorfor IKT-ferdigheter blant 

innvandrere er så lave og hva den offentlige sektor kan gjøre for å unngå 

potensiell digital ekskludering av denne brukergruppen. 

 

Hva menes med svake brukere? 

Betegnelsen svake brukere er brukt for innvandrere som har begrenset erfaring med 

teknologi. I denne oppgaven er dette basert på EU kommisjonens fem områder innen 

digital kompetanse: (1) informasjon, (2) kommunikasjon, (3) digital innholdsproduksjon, 

(4) sikkerhet og (5) problemløsning. Svake brukere har i mindre grad ferdigheter og 

kunnskap til å beherske disse områdene. Det er spesielt området informasjon som er 

vanskelig for innvandrere. Informasjon er nødvendig for å finne og hente data, som 

igjen er nødvendig for å beherske ferdigheter innen kommunikasjon, digital 

innholdsproduksjon, sikkerhet og problemløsning.  

 

124 



 

 

Hvorfor er IKT-ferdigheter blant innvandrere så lave? 

Jeg mener at det er fire variabler som kan være grunnen til at innvandrere har lav digital 

kompetanse. Disse er språk, alder, erfaringer og holdning. Språk er relatert til problemer 

der bruker ikke vet hva han/hun ønsker å se etter. Da er det vanskelig å forklare hva 

man ser etter på et annet språk som man ikke behersker like godt. Språk på offentlige 

nettsteder kan være vanskeligere enn vanlig, og er ikke alltid oversettbart. Vietnamesisk 

er eksempel på et språk som er vanskelig å oversette korrekt. Dette gjør det 

vanskeligere for innvandrere å ta i bruk offentlige tjenester. 

Mange førstegenerasjons innvandrere er oppe i årene, og sliter med å bruke teknologi. 

Problemer som vanlige eldre har med teknologi gjelder også for eldre innvandrere.  

Innvandrere kommer fra forskjellige bakgrunner, som betyr forskjellig erfaringer med 

teknologi. Erfaringer kan være fra oppveksten i Vietnam, eller senere erfaringer med 

nettsteder brukt hverdagslig i Norge. Svak digital kompetanse kan være resultat av lite 

erfaringer med teknologi.  

Innvandrere med lite erfaring med teknologi kan ha holdninger som gjør det vanskelig 

for dem å forbedre sin digitale kompetanse. Negative holdninger til teknologi kan føre til 

at teknologi generelt blir brukt i mindre grad, som igjen fører til mindre erfaring med 

teknologi.  

 

Hva kan den offentlige sektor gjøre for å unngå potensiell digital inkludering av 

denne brukergruppen? 

Jeg har i denne oppgaven presentert noen designforslag som kan bidra til å hjelpe 

innvandrere med lav digital kompetanse å bruke offentlige nettbaserte tjenester. I 

designforslaget enklere nav.no, er grafisk brukergrensesnitt design brukt for å tilpasse 

nettsiden for innvandrere som har vanskeligheter med å navigere og finne frem til 

ønsket informasjon. 
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Som følge av participatory design har jeg sammen med deltakerne produsert prototyper 

av en mobilapplikasjon, hvor brukeren kan få hjelp til å løse oppgaver på alle offentlige 

nettsteder gjennom videosamtale support på sitt språk.  

Refleksjoner 
Jeg innser at tid er en begrensning i denne oppgaven. Med mer tid hadde jeg sett 

nærmere på designforslagene. Spesielt med tanke på enklere nav.no. Her ville jeg ha 

utført flere workshops for å bygge videre på forslaget. Ville resten av enklere nav.no 

være like enkel, eller kunne det åpnes opp for mer informasjon? Dette er eksempel på 

spørsmål som jeg lurer på i etterkant av oppgaven, som jeg ikke har fått tid til å finne ut. 

 

Jeg har i denne oppgaven holdt fire workshops, med fokus på participatory design. Jeg 

må innrømme at PD var vanskeligere enn antatt, og jeg kan ikke med hånden på hjertet 

si at resultatene fra denne oppgaven er som følge av hundre prosent PD. 

I selve workshopene hadde deltakerne i større grad mer besluttningsmakt, enn arbeidet 

etterpå. Arbeidet etterpå hvor jeg videreutvikler forslagene er hovedsakelig basert på 

user-centered design. UCD er noe jeg ikke har nevnt i denne oppgaven, men som bør 

inkluderes med tanke på at dette er noe jeg har brukt i designprosessen. 

 

I ettertid, ser jeg at jeg kunne prøvd andre typer tilnærminger i workshopene for å 

motivere deltakerne til å tegne og lage ting selv, i stedet for å hjelpe dem når de sto 

fast. 

Jeg har brukt min fordel som vietnameser for å arbeide med vietnamesere som 

innvandrere. Kanskje kunne jeg ha sett på flere innvandrergrupper fra andre land for å 

svare bedre på problemstillingen.  

 

Jeg har gjort undersøkelser på digital kompetanse i denne oppgaven. Digital 

kompetanse er et veldig omfattende felt, som jeg føler jeg så vidt har pirket borti. Det 

jeg har gjort av undersøkelser på digital kompetanse er for å forstå mine deltakeres 
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evner og for å svare på problemstillingen. I oppgaven kommer jeg frem til at det er fire 

årsaker til at digital kompetanse blant innvandrere er så lave. Jeg innser i etterkant at 

hver av disse årsakene er utfordringer som er veldig omfattende og kompleks i seg selv. 

Med mer tid, hadde jeg nok sett nærmere på disse årsakene for å utbrodere dette mer. 

 

Jeg har hovedsakelig brukt prinsipper og retningslinjer innen grafisk brukergrensesnitt 

design i denne oppgaven. Det hadde vært interessant å se på prinsipper fra for 

eksempel interaksjonsdesign og universell utforming for å utvikle andre potensielle typer 

løsninger. Jeg har i beste evne produsert noe som jeg mener er et godt bidrag til 

fagfeltet, og som kan utforskes videre i fremtiden. 
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Vedlegg A - Samtykkeskjema 
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Vedlegg B - Intervjuguide 
Introduksjon 

1. Introduksjon om meg og masteroppgaven 

2. Samtykkeskjema 

3. Fortelle om formålet med intervjuet 

4. Informere om antatt tidsbruk 

 

Del 1 - Innledende spørsmål/oppvarming 
1. Be intervjuobjektet fortelle litt om seg selv.  

a. Bakgrunn (hvor i Vietnam kommer du fra), alder og erfaringer. 

b. Hvor mange år i Norge har vedkommende bodd i Norge? 

c. Anser du deg selv som god i norsk språk? 

 

Del 2 - Hoveddel 
1. Hva tenker du om teknologi? 

a. Bra? Dårlig? 

 

2. Har du erfaringer med noen form for teknologi før du ankom Norge?  

a. Hva? 

b. Likte du det? Var det vanskelig? 

 

3. Hvor ofte bruker du teknologi i hverdagen? 

a. Hva bruker du? 

b. Hva bruker du det til? 

c. Anser du deg selv som flink med teknologi? 

 

4. Er det noen nettsider du liker/ofte å besøke?  

a. Hvorfor? 

 

5. Har du vært borti offentlige nettsider? 
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a. Eksempler: nrk.no, nav.no, oslokommune.no, skatteetaten.no, altinn.no, 

regjeringen.no, vegvesen.no, laanekassen.no, ruter.no, digipost.no, osv...  

■ Hvis ja, hvilket? 

■ Fra hvor/hvordan ble du henvist til denne nettsiden? 

■ Hva brukte du det til?  

■ Fant du det du lette etter?  

■ Synes du noen av dem er vanskelig å bruke? 

● Hvis ja, hva er vanskelig? (annet enn språk) 

● Hva gjør du hvis det blir for vanskelig? 

■ Hvor ofte er du innom nettsiden? 

■ Hadde du likt om nettsiden var på vietnamesisk? 

● Ser du noen ulemper eller fordeler med dette? 

 

 

6. Har du noen gang benyttet deg av nettsupport ved vanskeligheter? 

a. Erfaringer med dette? 

 

7. Har du noen gang brukt oversettelsesprogrammer?  

a. Erfaringer med dette? 

 

8. Hva tenker du om at stadig flere offentlige tjenester blir digitalisert på nett? 

 

9. Hva tenker du om sikkerhet på nett? 

a. Føler du deg trygg på nett?  

a. Hva tenker du om hacking, virus? 

 

Del 3 - Avslutning 
1. Har du noen tanker om hva som gjør det vanskelig for innvandrere å sette seg inn i bruk 

av offentlige tjenester?  

2. Er det noe du ønsker å tilføye? 

3. Har du noen spørsmål? 

4. Tusen takk for tiden din. 
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Vedlegg C - Usability test av digipost.no
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Vedlegg D - Usability test av skatteetaten.no 
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Vedlegg E - Usability test av nav.no 
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