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Sammendrag 
Denne oppgaven beskriver en utviklingsprosess der målet har vært å undersøke hvordan 
man kan utvikle en web-applikasjon som presenterer kompleks forskningsdata gjennom 
interaksjon og playfulness, uten at dette går utover Difis krav om universell utforming. Vi 
har også sett på spenningen mellom design og utvikling. Den utviklede web-applikasjonen 
baserer seg på et designforslag laget av en tidligere masterstudent ved universitet i Oslo, 
der fokuset lå på ‘visualisering av kompleks informasjon på web’.   
 
Vi har gjennom en brukersentrert design- og utviklingsprosess, med totalt seks runder 
brukertesting, videreutviklet designet til en ferdigutviklet web-applikasjon. Krav til 
universell utforming for publisering under UiOs domene, har spilt en viktig rolle under 
utviklingen. Web-applikasjonen inneholder resultater fra SMARTs forskning rundt 
mobilens livssyklus og det har blitt gjennomført brukertesting i flere ulike faser av design- 
og utviklingsprosessen.  
 
Denne oppgaven leverer følgende:  

• En bedre forståelse av samspillet og spenningen mellom konseptene interaksjon, 
universell utforming og playfulness, i utviklingen av webapplikasjoner med 
kompleks informasjon. 

• Et bidrag til diskusjonen rundt spenningen mellom design og utvikling 
• En guide for å komme i gang med universell utforming når det kommer til utvikling 

av web-applikasjoner.   
 
Resultatene våre indikerer at det er fullt mulig å utvikle en universelt utformet web-
applikasjon bestående av kompleks informasjon som både er interaktiv og playful. Den 
beste måten å gjøre dette på, er å først sikre tilgjengeligheten til web-applikasjonen, før 
man gradvis implementerer ønsket interaksjon og playfulness.  
 
Når det kommer til spenningen mellom design og utvikling, viser resultatene våre at det er 
en tydelig spenning mellom design og utvikling når det det kommer til utvikling av web-
applikasjoner, og at denne spenningen i stor grad kan elimineres ved å ta enkelte 
forhåndsregler. 
 
Vi har utviklet en guide på ni punkter som adresserer både det første og andre bidraget. 
Guiden skal bistå miljøer der designere og utviklere jobber sammen, til å komme i gang 
med web-utvikling der universell utforming er i fokus.   
 
Nøkkelord: Interaksjon, informasjonskompleksitet, universell utforming, web-  
applikasjon, playfulness, design, utvikling, guide 
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Forord 
Først og fremst ønsker vi å takke vår hovedveileder, Maja van der Velden, for god støtte 
gjennom arbeidet med denne masteroppgaven. Det har vært en spennende utfordring å 
jobbe med et prosjekt som kan bidra til å dele SMARTs viktige forskning rundt mobilens 
livssyklus. Vi ønsker også å takke vår medveileder Suhas Govind Joshi for teknisk 
veiledning med tips til valg av teknologier.  
 
Videre ønsker vi å rette en stor takk til Tomm Eriksen ved USIT for å ha vært svært 
tilgjengelig for oss under hele utviklingsprosessen, med gode råd når det kommer til 
universell utforming og implementasjon på smart.uio.no.  
 
Til slutt ønsker vi å takke våre familier og venner for god støtte og tilbakemeldinger 
gjennom hele masteroppgaven. Alle som har vært tilgjengelig for brukertesting. En spesiell 
takk til Stian Bråthen, for god hjelp med utviklingen av SVG-elementer i Adobe Illustrator, 
og Silje Jelsness for korrekturlesing.   
 
Tusen takk!  
 
Marius Vørrang Bråthen og Vebjørn Rongved Grønhaug  
Universitetet i Oslo  
Oslo, August 2019 
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1. Introduksjon 
I dette kapittelet vil vi kort forklare oppgavens omfang, før vi presenterer 
forskningsspørsmålet vårt. Videre presenterer vi vår og oppgavens bakgrunn, før vi til slutt 
formulerer oppgavens bidrag og gir kapitteloversikt for resten av oppgaven.  
 
1.1 Oppgaven 
I denne masteroppgaven har vi utviklet en interaktiv web-applikasjon som presenterer 
SMARTs forskning om mobiltelefonens livssyklus. Designet til web-applikasjonen tok 
utgangspunkt i en tidligere masteroppgave, og det teoretiske fokuset er på sentrale temaer 
innen fagfeltet Menneske-Maskin Interaksjon (MMI).  
 
Vi mener denne oppgaven bidrar med en viktig diskusjon rundt spenningen mellom design 
og utvikling, samt samspillet mellom de fire konseptene: informasjonskompleksitet, 
interaksjon, universell utforming og playfulness. Målgruppen for denne masteroppgaven er 
alle med interesse for utvikling av web-applikasjoner, der disiplinene design og utvikling 
krysses. 
 
Forskningsspørsmål 
På bakgrunn av konseptene som presenteres i kapittel 3, og en problemstilling vi har møtt 
på gjennom arbeidet med denne masteroppgaven, har vi utformet et hovedspørsmål og to 
delspørsmål: 
 
Hovedspørsmål: 
 

Hvordan presentere kompleks informasjon i en interaktiv og playful web-
applikasjon, uten å neglisjere det lovpålagte kravet om universell utforming? 

 
Delspørsmål: 
 

1. Hva forårsaker spenningen mellom design og utvikling i utviklingen av en web-
applikasjon? 

2. Hvordan løse spenningen mellom design og utvikling i en utviklingsprosess? 
 
1.2 Oppgavens bidrag  
 

• En bedre forståelse av samspillet mellom konseptene: informasjonskompleksitet, 
interaksjon, universell utforming og playfulness, når det kommer til utvikling av 
webapplikasjoner. 

• Et bidrag til diskusjonen rundt spenningen mellom design og utvikling 
• En guide for å komme i gang med universell utforming når det kommer til utvikling 

av web-applikasjoner.  
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I tillegg til de tre nevnte bidragene, vil oppgaven også levere en ferdig utviklet web-
applikasjon. Web-applikasjonen er utviklet med React.js, og skal bistå delingen av 
SMARTs forskning rundt mobilens livssyklus. 
 
1.3 Bakgrunn 
Da vi for et og et halvt år siden skulle bestemme oss for hva vi ønsket å gjøre i denne 
masteroppgaven, var det viktig for oss å velge en retning som ga oss muligheten til å gjøre 
noe vi synes er spennende. Vi begynte med å stille spørsmålet: Hvem er vi egentlig? Er vi 
designere eller er vi utviklere? Før vi begynte på masterstudiet Informatikk: design, bruk, 
interaksjon, ved Institutt for informatikk, tok vi begge bachelorstudiet Anvendt 
Datateknologi på Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet). I bachelorstudiet var det et 
litt større programmeringsfokus enn det har vært de to siste årene på masternivå. På 
bakgrunn av sammensetningen av disse to gradene, anser vi oss som å være en mellomting 
mellom programutviklere og interaksjonsdesignere. Og nettopp det har vært en viktig del 
av hvordan vi har utformet denne masteroppgaven.   
 
Vi ble enige om at vi ønsket en masteroppgave hvor vi kunne utvikle noe, men samtidig 
var vi usikre på hva vi skulle lage. Det var derimot viktig for oss å kunne benytte moderne 
teknologi, og vi ville gjerne utvikle noe som var til nytte for noen andre enn oss. Samtidig 
ønsket vi å finne litteratur som både kunne bistå utviklingen av web-applikasjonen, men 
også gi oss en bedre forståelse av krysningen mellom de to disiplinene vi mener vi står midt 
i. I perioden vi kom i kontakt med vår hovedveileder, Maja van der Velden, var hun veileder 
for masterstudenten, Olga Skachkova, i kullet over oss. Skachkova skrev om visualisering 
av kompleks informasjon på web, og designet en nettside for SMARTs forskning rundt 
mobiltelefonens livssyklus. Masteroppgaven til Skachkova fokuserte derimot kun på 
designprosessen og van der Velden foreslo derfor at vi kunne bidra med utviklingen og 
publiseringen av denne web-applikasjonen på deres domene, smart.uio.no. Dette var en 
spennende utfordring, og etterhvert som Skachkova fullførte oppgaven sin, begynte vi å 
diskutere hvordan vi kunne gjøre om dette utgangspunktet til en komplett masteroppgave. 
 
1.3.1 SMART-prosjektet1  
SMART, Sustainable Market Actors for Responsible Trade, er et EU-finansiert prosjekt, 
som undersøker barrierene og mulighetene for bedrifter til å bidra til EUs Sustainable 
Development Goals (United Nations, udatert).  
 
En av forskningsaktivitetene til SMART er å studere sosial og miljømessig bærekraft i 
globale produktlivssykluser. SMART-prosjektet har to casestudier, der en av disse handler 
om elektronikk. Mobiltelefonen er et case fordi det er den mest populære 
forbrukerelektronikken, men også en av de med kortest levetid. Ifølge SMART kom det i 
2015, 1,5 milliarder nye mobiltelefoner inn i markedet, og disse telefonene erstatter ofte 
fullt fungerende mobiltelefoner.  

 
1 Tekst i SMART-prosjektet er basert på Sustainability Hotspot Analysis of Mobile Phone Lifecycle (van 
der Velden & Taylor, 2017) 
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SMART-prosjektet har kartlagt de sosiale og miljømessige konsekvensene av 
mobiltelefonens livssyklus, som er publisert i rapporten Sustainability Hotspot Analysis of 
Mobile Phone Lifecycle (van der Velden & Taylor, 2017). Ifølge denne rapporten er et 
‘hotspot’ en livssyklusstadie, prosess eller elementær flyt, som står for en betydelig del av 
produktets innvirkning på en planetarisk grense eller på en dimensjon av det sosiale 
grunnlaget. Rapporten definerer bærekraft på følgende måte: 
  

[..] a quality of human activity, which does not conflict with the Planetary 
Boundaries and the Social Foundation. 

 
I rapporten beskrives ‘Planetary Boundaries’ som: 
 

[..] the non-negotiable planetary preconditions that humanity needs to respect 
in order to avoid the risk of deleterious or even catastrophic environmental 
change. The nine boundaries are climate change, novel entities, ozone 
depletion, aerosol loading, ocean acidification, biochemical flows, freshwater 
use, land-system change, and biosphere integrity (van der Velden & Taylor, 
2017, s. 4). 

 
Og det sosiale grunnlaget defineres som: 
 

[..] the minimum standards of living conditions and human rights below which 
people can be said to be living in deprivation. [..] The twelve dimensions of the 
social foundation are derived from internationally agreed minimum social 
standards, as identified by the world’s governments in the Sustainable 
Development Goals in 2015. The twelve social dimensions are food, health, 
education, income & work, water & sanitation, energy, gender equality, social 
equity, housing, political voice, peace & justice, and networks (van der Velden 
& Taylor, 2017, s. 5, 16).  

 
Mobilens livssyklus 
Mobilens livssyklus består av seks forskjellige faser. Disse fasene vil nå bli presentert i 
korte trekk for å gi et lite innblikk i hva slags type forskning som skal presenteres i den 
utviklede web-applikasjonen. 
  
Design 
Design er livssyklusfasen der det tas viktige beslutninger om bærekraften til mobiltelefonen 
som utvikles. Valgene som blir tatt rundt hvilke materialer mobilen skal lages av, størrelse, 
vekt og hvor enkelt det er å få mobilen reparert, påvirker elementer senere i prosessen. For 
eksempel vil valg av materialer påvirke sikkerheten og helsen til arbeiderne som jobber 
med å utvinne materialene. 
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Resource extraction 
Dette er fasen for ressursutvinning. Eksempler på dette er, utvinning og bearbeiding av olje 
for å lage plast, gruvedrift og prosessering av kobolt og litium for å lage batterier, og 
gruvedrift og prosessering av wolfram for å få mobiltelefonen til å vibrere. Materialene 
som utvinnes skal til slutt benyttes i produksjonsfasen til mobiltelefonen. Risikoer koblet 
til ‘resource extraction’-fasen er blant annet konfliktmineraler og ulovlig handel. 
 
Manufacturing 
Dette er produksjonsfasen. Her blir de forskjellige komponentene som skal brukes i 
mobiltelefonen produsert og satt sammen for å ende opp som et ferdig produkt. 
Produksjonen av mobiltelefoner utføres ofte i fabrikker der arbeiderne må jobbe under 
vanskelige forhold. 
 
Transport 
Fasen transport er tilstedeværende i hele mobiltelefonens livssyklus da materialer, 
komponenter og ferdige produkter skal transporteres i forskjellige faser. Åpenbare negative 
konsekvenser av all denne transporten er økt CO2-utslipp, som forsterker drivhuseffekten 
og fører til klimaendringer. 
 
Use 
Fasen for bruk referer til tiden der mobilen befinner seg hos eieren og blir benyttet til 
informasjonsinnhenting samt kommunikasjon. SMART estimerer at det er 4,43 milliarder 
mobilbrukere i verden, det vil si 60 % av den totale populasjonen på jorden. Relaterte 
risikoer ved bruk er CO2-utslipp og batteri som kan eksplodere. 
 
End of life 
Fasen der mobiltelefonen ikke lenger er i bruk heter ‘End of life’. Det kan være flere årsaker 
til at en mobiltelefon ikke lenger brukes, for eksempel at den er ødelagt eller fordi man har 
lyst på en ny. Ubenyttede mobiltelefoner blir som regel solgt, glemt i en skuff, reparert eller 
rett og slett kastet i søpla. I land med funksjonelle elektroniske avfallssystemer resirkuleres 
mobiltelefonene slik at verdifulle mineraler kan bli gjenbrukt. I andre tilfeller kan det hende 
at det for eksempel kun er hovedkortet som resirkuleres, og resten av mobiltelefonen 
brennes. Dette kan resultere i utslipp av farlige materialer både i luften og vannet. 
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1.4 Kapitteloversikt 
Tabell 1 - Kapitteloversikt 

Kapittel Innhold 

Kapittel 2 
Litteraturanalyse 

I kapittel 2 gjør vi rede for relevante teorier og begreper vi 
benytter i denne masteroppgaven. Kapittelet vil være et 
utgangspunkt for det konseptuelle rammeverket, design- og 
utviklingsprosessen, samt den avsluttende diskusjonen. 

Kapittel 3 
Konseptuelt 
rammeverk 

I kapittel 3 presenterer vi et konseptuelt rammeverk og 
konseptene informasjonskompleksitet, interaksjon, universell 
utforming og playfulness. 

Kapittel 4 
Metode 

I kapittel 4 gjør vi rede for filosofisk perspektiv og 
fremgangsmåtene vi har benyttet til å finne svar på 
problemstillingen vår. 

Kapittel 5 
Skachkovas design 

I kapittel 5 presenterer vi designet til den tidligere 
masterstudenten Olga Skachkova, som har vært et utgangspunkt 
for denne masteroppgaven. 

Kapittel 6 
Designprosessen 

I kapittel 6 forklares designprosessen og hvordan vi har 
videreutviklet Skachkovas design for å møte kravet om 
universell utforming. 

Kapittel 7 
Teknologi 

I kapittel 7 går vi gjennom valg av teknologier. 

Kapittel 8 
Utviklingsprosessen 

I kapittel 8 gjør vi rede for utviklingsprosessen av web-
applikasjonen. 

Kapittel 9 
Web-applikasjonen 

I kapittel 9 presenterer vi den endelige web-applikasjonen og 
forklarer utvalgte elementer. 

Kapittel 10 
Diskusjon 

I kapittel 10 diskuterer og reflekterer vi over arbeidet vi har 
gjort i denne oppgaven, og adresserer forskningsspørsmålene. 

Kapittel 11 
Konklusjon 

I kapittel 11 presenterer vi våre konklusjoner. 

Kapittel 12 
Videre arbeid 

I kapittel 12 gjør vi rede for aktuelle temaer for videre arbeid. 
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2. Litteraturanalyse 
I dette kapittelet vil vi presentere litteratur som har bistått oss i det videre arbeidet. Vi vil 
også forsøke å posisjonere oss innen et fagfelt, der vi håper å bidra med ny kunnskap. 
 
2.1 Menneske-Maskin Interaksjon (MMI) 
MMI er en disiplin som fokuserer på design, evaluering og implementasjon av interaktive 
datasystemer. Ved å benytte MMI-prinsipper i utviklingsprosesser, kan man sikre seg at 
det som utvikles blir enkelt å bruke for de tiltenkte brukerne (Issa og Isaias, 2015). Frem 
til slutten av 1970-tallet var interaksjon med datamaskiner forbeholdt kun en liten andel av 
verdens innbyggere, i hovedsak bestående av eksperter innenfor informasjonsteknologi og 
en liten gruppe spesielt interesserte. Dette endret seg drastisk da datamaskinene gjorde sitt 
inntog i form av PC-en. Fra å være en teknologi nesten utelukkende benyttet av eksperter 
innen informasjonsteknologi, ble det plutselig en teknologi som skulle være tilgjengelig for 
alle. Dette gjorde at man måtte se teknologien fra et bredere perspektiv, som la grunnlaget 
for fagfeltet Menneske-Maskin Interaksjon (Carroll, Udatert).  
 
MMI ser på samspillet mellom menneske og maskin, og man må derfor se på kunnskapen 
som finnes på begge områdene hver for seg for å forstå hvordan de fungerer sammen. I sin 
artikkel beskriver Tripathi (2011) MMI på følgende måte: 
 

[..] it draws from supporting knowledge on both the machine and the human 
side. On the machine side, techniques in computer graphics, operating systems, 
programming languages, and development environments are relevant. On the 
human side, communication theory, graphic and industrial design disciplines, 
linguistics, social sciences, cognitive psychology, and human factors are 
relevant (Tripathi, 2011, s. 11).     

 
Issa og Isaias (2015) hevder MMI kan omtales som en kombinasjon av kunst og vitenskap. 
Grunnen til denne sammensetningen kommer av at man innen MMI må ha en forståelse av 
den tekniske siden, samtidig som man må sette seg inn i opplevelsen til brukeren.    
 
MMI er fagfeltet vi posisjonerer oss i med denne oppgaven. Her ønsker vi å bidra med 
kunnskap om hvordan man kan utvikle en interaktiv og playful web-applikasjon som 
presenterer kompleks informasjon, uten å neglisjere det lovpålagte kravet om universell 
utforming. 
  
2.2 Interaksjon 
Interaksjon handler om samspill mellom to eller flere parter. Interaksjon kan være alt fra 
noe så enkelt som å skru på en lampe ved hjelp av en knapp, til noe så avansert som å 
operere cockpiten i et fly. Cambridge Dictionary har følgende definisjon «[..] en anledning 
når to eller flere personer eller ting kommuniserer med eller reagerer på hverandre» 
(Cambridge Dictionary, Udatert). 
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Når vi snakker om interaksjon i denne masteroppgaven snakker vi hovedsakelig om 
samspillet mellom menneske og maskin, og ser spesielt på hvordan man kan benytte 
interaksjon på nettsider til å påvirke brukerens opplevelser. Det finnes flere ulike typer 
brukerinteraksjon på nettsider. Gremillion (2018) hevder at alle interaksjonsformer består 
av de følgende tre delene: handling, element og utløser. Handlingen er endringen som 
oppstår, elementet er hva handlingen utføres på, og utløser er hva brukeren gjør for å 
igangsette handlingen (ibid.). I The Encyclopedia of Human-Computer Interaction, 2nd 
Ed., diskuteres Svanæs (2013) blant annet følgende tre syn på interaksjon: 
 

1. Interaksjon som informasjonsprosessering: Kognitiv vitenskap har vært det 
dominerende paradigme for å beskrive menneskets rolle i MMI. I boken «The 
Psychology of Human-Computer Interaction» beskrives interaksjon som prosessen 
der informasjon flyter fra artefaktet til brukeren, som ved hjelp av kognitiv 
prosessering avgjør handlingen som skal utføres. Modellen beskriver interaksjon 
som summen av stimuli og brukerens handling. 

2. Interaksjon som et verktøy: Martin Heidegger så interaksjon mer som et verktøy 
enn en prosess, og mente at selve meningen med en interaksjon var påvirket av 
brukssituasjonen og brukerens intensjon. For å returnere til eksemplet med 
lyspæren vi nevnte tidligere, mente Heidegger at det å bruke en lysbryter for å skru 
på lyset i en dagligdags situasjon var forskjellig fra det å bruke en lysbryter for å 
sjekke om lyset fungerer. I det første eksemplet er interaksjonen en del av et større 
mål, mens i det andre er interaksjonen et mål i seg selv. Videre argumenterte 
Heidegger for at disse verktøyene eksisterer i relasjon med kulturen. 

3. Interaksjon som oppfatning: Den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty, 
inspirert av Heidegger, poengterte viktigheten av at analyser av den menneskelige 
tilstanden måtte starte med det faktum at individet er en del av verden. Individet 
blir først klar over seg selv gjennom interaksjon med verden rundt. Han mente, i 
motsetning til avsnittet om «informasjonsprosessering» over, at enhver form for 
persepsjon krever handling. Gjennom dette perspektivet kan interaksjonen med 
lysbryteren sees på som en perseptuell handling som involverer både øynene og 
hendene (Svanæs, 2013). 

 
For å presisere betydningen av interaksjon på nettsider, ønsker vi å trekke frem følgende 
sitat: «The more interactive websites produced more positive affect, had better design 
quality ratings, which improved with exposure, and were preferred» (Hart, De Angeli og 
Sutcliffe, 2014, s. 2). 
 
2.2.1 Interaksjonsdesign 
Interaksjonsdesign kan kort forklares som selve designet av interaksjonen mellom bruker 
og produkt. I dag brukes forskjellige former for datamaskiner til det aller meste av våre 
daglige aktiviteter. Det er derfor avgjørende at interaksjonen med disse datamaskinene går 
så smidig og effektivt som mulig. Siang (2019) beskriver målet med interaksjonsdesign på 
følgende måte: «The goal of interaction design is to create products that enable the user to 
achieve their objective(s) in the best way possible» (Siang, 2019, paragraf 2). På 



8 
 

læringsplattformen Interaction Design Foundation beskrives fem dimensjoner av 
interaksjonsdesign som vi har gjengitt:  
 

1. Ord: Ordene bør være meningsfulle og enkle å forstå. De bør formidle informasjon 
effektivt. 

2. Visuell representasjon: Bruken av grafiske elementer som brukeren kan interagere 
med. Supplerer ofte ord for å kommunisere informasjon til brukeren. 

3. Fysiske objekter eller rom: Ser på hvilken måte brukeren interagerer med 
produktet (for eksempel: pc eller mobil), og i hvilken kontekst dette foregår (på 
bussen eller hjemme). 

4. Tid: Hvordan innhold (animasjoner, videoer, lyder) kan endres over tid. Et annet 
punkt er hvor mye tid som brukes på interaksjon med produktet, om brukeren kan 
holde oversikt over progresjon og eventuelt gjenoppta interaksjonen på et senere 
tidspunkt.  

5. Oppførsel: Hvordan brukeren utfører handlinger på nettstedet og hvordan man 
bruker produktet. Handler også om reaksjoner fra brukeren på selve bruken av 
produktet (Siang, 2019). 

 
2.3 Brukeropplevelse-design (UX design) 
Brukeropplevelser handler ikke om hvordan et produkt eller tjeneste fungerer bak fasaden, 
men heller om hvordan det fungerer fra utsiden når et menneske interagerer med det. Når 
noen snakker om at de liker et produkt eller en tjeneste, er det ofte snakk om 
brukeropplevelsen. Er det vanskelig å lære seg å bruke? Oppleves det tungvint i bruk? 
Hvordan føles det å interagere med produktet/tjenesten? Alle produkter og tjenester som 
brukes av noen, skaper brukeropplevelser (Garrett, 2011). 
 
I bunn og grunn er nesten alle typer nettsider et selvbetjent produkt der brukeren sitter alene 
foran nettsiden, uten noe annet å basere seg på enn personlige erfaringer, når han eller hun 
skal finne frem. Viktigheten av gode brukeropplevelser er noe som er blitt neglisjert 
gjennom store deler av historien til dette mediet, men er noe som i senere tid har fått et 
stadig større fokus. Det er brukeropplevelser som former opplevelsen av innholdet som 
tilbys, og skiller et produkt fra konkurrentenes. Det er tross alt brukeropplevelsen som 
bestemmer om et nettsteds besøkende kommer tilbake. «[..] if you intend to drive people 
away from your site (or any product), it’s hard to imagine a more effective approach than 
making them feel stupid when they use it» (Garrett, 2011, s. 10).  
 
Brukeropplevelse-design handler om å designe produkter som gir brukeren meningsfulle 
og gode opplevelser i brukssituasjoner. Det behøver ikke å kun være selve produktet som 
bidrar til opplevelsen, det kan også være alt fra anskaffelse av produktet til å løse problemer 
med produktet (Interaction Design Foundation, Udatert a). Apple iPhone er et mye brukt 
eksempel når det kommer til brukeropplevelser. Apple legger stor vekt på at alle aspektene 
rundt produktene deres er nøye testet og fungerer så sømløst som mulig. I et 
forskningsstudie har det blitt undersøkt hvordan mennesker vurderer opplevelser 
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sammenlignet med materielle kjøp. Studiet viser at opplevelser bidrar til flere positive 
følelser enn kjøp av materialistiske produkter (Van Boven og Gilovich, 2003).  
 
2.4 Brukervennlighet 
Brukervennlighet er et viktig konsept innen MMI, som omhandler hvor effektivt og enkelt 
et produkt/nettsted er å benytte for en bruker. Ordet brukervennlighet refererer også til 
metoder for å forbedre hvor enkelt et produkt er i bruk, i designprosessen (Nielsen, 2012). 
Et brukergrensesnitt som oppleves som brukervennlig har i følge Soegaard (2019) i 
hovedsak tre kjennetegn: 
 

1. Det skal være enkelt for brukeren å bli kjent med og trygg på brukergrensesnittet. 
2. Det skal være enkelt for brukeren å nå målene sine. 
3. Det skal være enkelt for brukeren å memorere brukergrensesnittet, for så å kunne 

benytte det ved en senere anledning uten problematikk. 
 
Det kan være flere faktorer som spiller inn på om et nettsted oppleves som brukervennlig, 
og dermed suksessfullt. Ifølge Palmer (2002) kan blant annet organisering av elementer, 
variasjon av innhold og hvor effektivt siden lastes spille inn på brukerens opplevde 
brukervennlighet. 
 

Moreover, Web site success is significantly associated with Web site download 
delay (speed of access and display rate within the Web site), navigation 
(organization, arrangement, layout, and sequencing), content (amount and 
variety of product information), interactivity (customization and interactivity), 
and responsiveness (feedback options and FAQs) (Palmer, 2002, s. 2). 

 
Brukervennlighet viser seg å være en avgjørende faktor når det kommer til ønske om å 
benytte seg av et nettsted. Dette bekreftes i et studie presentert i artikkelen: «Website 
usability, consumer satisfaction and the intention to use a website: The moderating effect 
of perceived risk» der det viser seg at brukervennlighet påvirker tilfredshet, som igjen 
påvirker intensjonen om bruk av nettstedet. Det ble også påvist at brukervennlighet ikke 
direkte påvirker intensjonen om bruk, men at der har en indirekte effekt gjennom 
brukertilfredshet (Belanche, Casalo og Guinaliu, 2012).  
 
I en artikkel av Lowry et al. (2006) kommer det frem at nivået av interaktivitet på nettsteder 
også har en stor påvirkning på hvor brukervennlig nettsteder oppleves av brukere. I studiet 
har testpersoner brukt to ulike nettsteder med forskjellige former for interaksjon. I korte 
trekk kom studiet frem til at tilfredshet var sterkt knyttet til interaktiviteten nettstedet tilbyr 
og at testbrukerne bedømte nettstedet ut fra hvor godt interaksjonen stemte overens med 
forventningene deres.  
 
Nielsen (2012) understreker at brukervennlighet på nett er ekstremt viktig for at nettsteder 
skal overleve. Hvis en bruker opplever at det er uklart hva man kan gjøre på nettsiden eller 
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hvordan man kan gjøre det, vil det ofte være nok til at brukeren velger å forlate nettstedet, 
og heller finner seg en annen nettside som kan tilfredsstille deres behov (ibid.). 
 

There's no such thing as a user reading a website manual or otherwise spending 
much time trying to figure out an interface. There are plenty of other websites 
available; leaving is the first line of defense when users encounter a difficulty 
(Nielsen, 2012, paragraf 3). 

 
2.4.1 Evaluering av brukervennlighet 
For å avdekke hvilken grad av brukervennlighet en nettside innehar, benyttes 
brukervennlighetstesting (usability testing). Når man utfører brukervennlighetstester på 
nettsteder kan man benytte automatiserte tester, men det er også mulig å utføre tester på 
brukervennlighet ved hjelp av brukertester slik at man får innsikt i hvordan ekte brukere 
opplever å benytte nettstedet.   
 
I fagfeltet virker det å være uenighet om det anbefalte/optimale antall testdeltakere i en 
brukertest. Barnum et al (2003) diskuterer hvor mange brukere det er nødvendig å utføre 
brukertesting med for å avdekke hvor brukervennlig et nettsted er. I artikkelen presiseres 
det at tidligere felles praksis innebar en idé om at 80 % av brukervennligheten ble oppdaget 
etter brukertesting med fem deltakere, men forfatterne hevder at forskning fra web-testing 
tyder på at et mye større antall deltakere kreves for å oppnå et tilfredsstillende og pålitelig 
resultat.  
 

Both Molich et al. and Spool and Schroeder conclude that web testing requires 
many more users to get reliable results. At the same time, Nielsen supports his 
original research for ‘comparable users who will be using the site in fairly 
similar ways’ (Barnum et al., 2003, s. 698). 

 
Så hvordan evaluerer man brukervennlighet på best mulig måte? Nielsen (2012) presiserer 
at den mest grunnleggende og nyttige måten å evaluere brukervennlighet på er ved hjelp av 
brukertesting. Brukertestingen bør helst bli utført i iterasjoner med korte mellomrom: 
«Iterative design is the best way to increase the quality of user experience. The more 
versions and interface ideas you test with users, the better.» (Nielsen, 2012, paragraf 4).  
 
Videre påpekes det at det er viktig å utføre brukertesting med brukere individuelt, og at 
man bør la brukerne løse problemer på egenhånd. Hvis man velger å hjelpe brukerne, eller 
lede dem i en viss retning under brukertestingen hevder han at resultatene kan/vil bli 
«forurenset». Et annet viktig element under brukertesting, er observasjon: «Observe what 
the users do, where they succeed, and where they have difficulties with the user interface. 
Shut up and let the users do the talking.» (Nielsen, 2012, paragraf 4).  
 
2.5 Universell utforming 
Universell utforming av IKT handler om å øke tilgjengeligheten slik at man, uavhengig av 
forutsetninger, på en enkel måte kan ta i bruk nettsider og automater man møter i 
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hverdagen. På direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) sine nettsider om universell 
utforming refereres det til: Forskrift om universell utforming av informasjons- og 
kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger (Lovdata, 2013). 
 

Både private og offentlege verksemder, lag og organisasjonar må følgje 
regelverket. For at reglane skal gjelde, må verksemda ha ein nettstad, 
applikasjon eller automat (IKT-løysing) som  

• er retta mot innbyggjarar eller kundar i Norge, 
• vert brukt til å informere eller tilby tenester,  
• er ny eller vesentleg oppgradert etter 1. juli 2014. 

Dersom du kan svare ja på alle desse punkta, gjeld reglane for di 
verksemd. Reglane gjeld uansett kor mange tilsette verksemda har, kva 
omsetnad eller organisasjonsform den har. Den øvste leiaren har ansvaret 
for at verksemda følgjer reglane om universell utforming av IKT  
(Difi, 2019a). 

 
Fra og med 1. januar 2019 er også skole- og utdanningssektoren omfattet av regelverket, 
og det gjelder for alle typer nettløsninger som er rettet mot foreldre, elever og studenter 
(ibid.). Med andre ord kommer man ikke unna med å påpeke at en løsning “kun er rettet 
mot studenter” eller lignende.  
 
2.5.1 Syv prinsipper for universell utforming 
På senter for universell utforming ved North Carolina University har en gruppe bestående 
av arkitekter, produktdesignere, ingeniører og miljødesignforskere kommet frem til syv 
prinsipper for universell utforming: 
 

1. Rettferdig bruk: Utformingen er nyttig og «salgbar» til personer med varierte 
evner. Et eksempel på dette kan være at et nettsted er tilgjengelig for alle, også 
blinde. 
 

2. Fleksibilitet i bruk: Designet gir rom for et bredt spekter av individuelle 
preferanser og evner. Et eksempel her er at brukerne kan velge om de vil lese eller 
lytte til innholdet.  
 

3. Enkel og intuitiv: Bruk av designet er lett å forstå, uavhengig av erfaring, 
kunnskap, språkkunnskaper eller konsentrasjonsnivå. Et eksempel på dette er 
laboratorier med tydelige og intuitive knapper.  
 

4. Oppfattbar informasjon: Designet kommuniserer nødvendig informasjon til 
brukeren på en effektiv måte, uavhengig av omgivelser eller brukerens sensoriske 
evner. Et eksempel på dette kan være tekstede tv-programmer i en støyende 
restaurant. 
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5. Toleranse for feil: Designet minimerer konsekvensene av uheldige eller utilsiktede 
handlinger. Et eksempel på dette kan være at brukeren får tilbakemelding om det 
gjøres et upassende valg.  
 

6. Lav fysisk anstrengelse: Designet kan benyttes effektivt, komfortabelt og på en 
måte som minimerer utmattelsen. Et eksempel på dette kan være selvåpnende dører. 
 

7. Størrelse og plass til tilgang og bruk: Passende plass er gitt til tilnærming, 
rekkevidde, manipulering og bruk, uavhengig av brukerens kroppsstørrelse, stilling 
eller mobilitet. Et eksempel på dette kan være et fleksibelt arbeidsområde som 
brukes av ansatte med forskjellige fysiske egenskaper (Burgstahler, 2009). 

 
Etter å ha nevnt de syv prinsippene over, er det nødvendig å nevne at det også finnes kritiske 
synspunkter på disse. Richards og Hanson (2004) ser på utviklingen av universelt 
utformede brukergrensesnitt og tilgjengelighet med et kritisk blikk, og gir et inntrykk av 
hvor vanskelig og potensielt lite lønnsomt det er for utviklere å følge de syv prinsippene 
for universell utforming. Artikkelen fokuserer på tilgjengelighet på internett, og hevder at 
de fleste tilnærminger for å oppnå tilgjengelighet på internett er basert på urealistiske 
økonomiske modeller, der utviklerne ender opp med å bruke for mye tid, og motta for lite 
utbytte. 
 

Web content developers spend too much and receive too little. We believe this 
situation is due, in part, to the overly narrow definitions given both to those who 
stand to benefit from enhanced access to the Web and what is meant by this 
enhanced access (Richards & Hanson, 2004, s. 72). 

 
2.5.2 Hvordan teste nettsider for universell utforming? 
Difi har utformet en kort liste på ti punkter for å teste universell utforming på nettsteder. 
De gjør oppmerksom på at denne listen ikke dekker alle lovkravene, men den gir likevel et 
godt utgangspunkt for en universell utforming av nettsider. Listen er gjengitt under: 
 
1. Tastaturnavigering: For å kunne navigere på nettsider er mange brukere, av forskjellige 
årsaker, avhengige av å kunne benytte tastaturet. For å teste dette kan man ved å trykke på 
Tab-tasten gjentatte ganger, evaluere om følgende punkter oppfylles:   
 

• Er det en snarvei-lenke fra starten av siden og ned til hovedinnholdet? 
• Er det tydelig fokusmarkering? 
• Er Tab-rekkefølgen fornuftig? 
• Kan man nå alle elementer med funksjonalitet og interagere med disse ved hjelp av 

å trykke Enter? 
• Ved brukerstyrte endringer i grensesnittet, som for eksempel utvid/kollaps, havner 

fokus direkte i første skjemafelt? 
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2. Forstørring og responsivt design: Brukere med nedsatt syn kan være avhengig av og 
enkelt kunne forstørre teksten. For å teste dette punktet kan man: 
 

• Sette nettleseren i fullskjerm på den største skjermen man har tilgang til og stegvis 
forstørre opptil 200 % (WCAG 2.0) eller 400 % (WCAG 2.1) og sjekke at alt 
innhold og funksjonalitet er tilgjengelig og forståelig. 

• Sette forstørringen til 100%, og endre vindusbredde gradvis, for å sjekke at 
rekkefølger, gruppering og generell layout fungerer i hele spekteret. 

• Bruk gjerne nettsiden My Viewport Size for å teste med konkrete vindusstørrelser. 
• På mobil eller nettbrett, sjekk at man også kan forstørre på sider med responsivt 

design. 
 
3. Farger og kontrast: God kontrast mellom tekst og bakgrunn er spesielt viktig for 
brukere med nedsatt syn, men også de uten synsvansker om lysforholdene er krevende. Det 
er også viktig at farger i seg selv ikke benyttes for å formidle informasjon, da mange har 
nedsatt fargesyn. For å teste dette kan man gjøre følgende: 
 

• Er lenker i løpende tekst markert med mer enn bare farge fra teksten rund? 
• Måle kontrasten mellom tekst og bakgrunn. Minimumskravet er 3:1 for stor tekst 

og 4,5:1 for vanlig tekst. 
• Gjerne test kontraster også på ikoner (krav om kontrast på 3:1 i den kommende 

WCAG 2.1). 
• Ved hjelp av web-verktøy teste utsnitt av nettsiden med simulert fargeblindhet, for 

å se hvordan innhold kan oppleves for disse brukerne. 
 
4. Overskrifter: For å kunne orientere seg i teksten er det fint med overskrifter. Korrekt 
koding av overskrifter gjør det mulig for brukere med leseverktøy å navigere mellom 
overskriftene på nettsiden. For å teste dette punktet kan man: 
 

• Gå inn på ulike sider på nettstedet. Oppleves noen punkter som lite fristende å lese 
eller savner du en oversikt over innholdet, kan det være mulig at det mangler 
mellomtitler i teksten. 

• I HTML er overskrifter definert med elementene <h1> til <h6>, om man for 
eksempel hopper direkte fra <h2> til <h5> vil det kunne virke forvirrende for 
brukere som benytter skjermleser, og det er dessuten ikke bra for 
søkemotoroptimalisering.   

 
5. Lenker: Det må være mulig å se lenker uavhengig av fargesyn, lysforhold og 
innstillinger i nettleseren. For å tydeliggjøre at det er lenker, skal det være synlig fokus ved 
tastaturnavigering, og gjerne synlig effekt når musepekeren holdes over. For å teste dette 
punktet kan man evaluere om følgende punkter er oppfylt:  
 

• Er lenker i løpende tekst markert med mer enn bare farge fra teksten rund? 
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• Slå av automatisk understreking av lenker i nettleseren, og se om lenkene fremdeles 
er understreket. 

• Er lenkene utenfor brødteksten tydelig markert gjennom design, slik at det er enkelt 
å se at de er klikkbare? 

• Hvis man holder pekeren over lenken, skjer det endringer som indikerer at den er 
klikkbar? 

• Hvis du ser på lenke-teksten alene, er det tydelige hvor du vil havne om du trykker 
på den? 

• Er det samsvar mellom lenke-teksten og overskriften på siden den linker til? 
 
6. Bilder: For at brukere med nedsatt synsevne skal oppfatte innholdet i bilder, er det viktig 
at alle bilder har en alternativ tekst. For å sjekke dette punktet kan man: 
 

• Se gjennom alt-tekster på alle bilder uten lenke, og se om motivet blir beskrevet på 
en god måte. 

• Se gjennom alt-tekster på alle bilder med lenke, og se om det er en god beskrivelse 
av hvor lenken leder. 

 
7. Skjema: Korrekt koding av skjemaer er spesielt viktig for brukere som ikke ser 
grensesnittet, men også brukere med nedsatt motorisk presisjon eller kognitive 
funksjonsnedsettelser. For å sjekke om et skjema er korrekt kodet, kan man gjøre følgende: 
 

• For skjemafelt: Se om tilhørende felt blir aktivt når ledeteksten trykkes på. 
• For radioknapper og avkrysningsbokser: Se om tilhørende element blir valgt når 

ledeteksten trykkes på.  
 
8. Søkefunksjonen: For mange er søkefunksjon det mest benyttede navigasjons-
alternativet. For å sikre seg at søkefunksjonen fungere på en god måte kan man: 
 

• Teste de vanligste søkefrasene og se om resultatet er det brukeren burde få 
presentert. 

• Se gjennom søkerstatistikken, finnes det noen trender (for eksempel samme type 
informasjon som blir søkt etter på forskjellige måter). 

• Søk på ord som det finnes dedikerte sider for og se om disse sidene kommer øverst 
i resultatsidene. 

• Gir kombinasjoner av søkeord færre og mer presise treff, eller flere og mindre 
presise treff? 

• Gir søkefunksjonen hjelp ved feilstaving? 
 
9. Sidetitler: Sidetitler skal presenteres øverst i vinduet eller i fanen i nettleseren. Dette 
hjelper brukeren med å finne riktig nettleser-fane. Sidetittel vil også være navneforslag ved 
lagring av bokmerke eller favoritt i nettleseren. For å sjekke om dette er løst på en god måta 
kan man: 
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• Åpne ulike sider på nettstedet og se om nettleser-fanen starter med beskrivelse av 
sidens innhold og gjerne slutter med navnet på nettstedet eller virksomheten. 

 
10. Kodevalidering: Korrekt kode er viktig for å sikre at nettsiden fungerer optimalt med 
ulike nettlesere og hjelpemidler. For å sjekke om koden er korrekt, kan man ved hjelp av 
W3Cs kode-validator se spesielt etter følgende feil: 
 

• At alle elementer er nøstet korrekt. 
• At alle elementer startes og avsluttes korrekt. 
• At ingen elementer har duplikat-attributter. 
• At ingen elementer har identisk verdi på id-attributtet (Difi, 2018a). 

 
2.5.3 WCAG 
Web Content Accessibility Guidelines eller WCAG er utviklet av World Wide Web 
Consortium (W3C), som står bak web-standarder som HTML, CSS, osv. De har også fått 
innspill fra individer og organisasjoner med mål om å lage en felles standard for 
webinnhold-tilgjengelighet som møter behovene til individuelle, organisasjoner og 
myndigheter internasjonalt (W3C, 2018). 
 
WCAG 2.0 (nåværende) 
I forskrift om universell utforming av IKT-løsninger fra 2013 formidles det at nettløsninger 
minst skal utformes i samsvar med WCAG 2.0 (Lovdata, 2013). Difi opplyser videre om 
at 35 av 61 suksesskriterier i WCAG 2.0 må oppfylles ved produksjon av nettsider (Difi, 
udatert a). I utviklingen av web-applikasjonen har vi arbeidet ut fra disse kravene.  
 
WCAG 2.1 (fremtidig)  
Siden informasjonsteknologien er i konstant endring, er man avhengig av at kravene for 
universell utforming utvikles i takt med disse, slik at de fanger opp eventuelle problemer 
som oppstår eller nyttiggjør tilpasningsmuligheter teknologien bringer med seg. Derfor er 
det allerede definert 17 nye suksesskriterier som vil legges til i dagens liste, og den nye 
listen vil bli lansert som WCAG 2.1. De nye kravene omhandler i hovedsak utfordringer 
på mobile enheter. Det er ventet at den nye versjonen tar over som standard fra og med 
2020 (Difi, udatert b). 
 
2.6 Informasjonskompleksitet 
Kompleksitet er et konsept som kan være vanskelig å definere på en enkel og god måte, og 
det finnes ikke felles enighet om én konkret definisjon. Likevel snakker man ofte om 
kompleksitet når man ser på en samling av flere ulike elementer som sammen utgjør en 
helhet. Når vi snakker om informasjonskompleksitet i denne masteroppgaven, er det snakk 
om sammensetningen av en mengde ulike informasjonselementer som sammen utgjør en 
helhetlig informasjon om mobiltelefonens livssyklus. Xing (2007) diskuterer tre faktorer 
som spiller inn på kompleksitet: kvantitet, variasjon og relasjon. Den første faktoren, 
kvantitet, forklarer at antall elementer spiller inn på kompleksiteten. Jo flere elementer, 
desto høyere grad av kompleksitet. Faktoren variasjon forklarer at bruk av ulike 
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elementtyper bidrar til kompleksitet. Dette kan for eksempel være bruk av elementtyper 
som tekst, bilder og animasjoner om hverandre. Relasjon, handler om hvordan koblingen 
mellom de ulike elementene i helheten påvirker kompleksiteten.  
 
Er dette med kompleksitet målbart og likt for alle, eller kan kompleksitet også være påvirket 
av individet som ser? Song (2007) har forsket på hvordan individer opplever kompleksitet 
på bakgrunn av nettsiders visuelle uttrykk, og hvordan dette kan være forskjellig fra person 
til person. Song konkluderer med at opplevd kompleksitet ikke bare påvirkes av nettsidens 
karakteristikker (antall elementer, mengde tekst, etc.), men også av individuelle forskjeller 
mellom brukerne. Med andre ord kan det være nødvendig å ta høyde for individuelle 
forskjeller når man jobber med kompleksiteten til et brukergrensesnitt. Nadkarni og Gupta 
(2007) diskuterer også temaet opplevd kompleksitet. I studiet deres ser de blant annet på 
hvordan målet med en oppgave påvirker forholdet mellom opplevd kompleksitet og 
brukertilfredshet ved besøk på nettsider. Det skilles mellom to forskjellige oppgavemål: 
målrettede og utforskende. Målrettede brukere har et klart definert mål og komplekse 
ledetråder kan ta fokuset vekk fra målet, og kan dermed påvirke brukertilfredsheten på en 
negativ måte. Utforskende brukere derimot har et større fokus på nettopp 
forskningsprosessen, og brukeropplevelsen deres kan påvirkes positivt av et middels 
utfordrende og komplekst system: «When users experience less cognitive strain in 
interacting with a website, they are likely to find it less complex» (Nadkarni & Gupta, 2007, 
s. 504). 
 
I 2010 ble det utført en automatisert undersøkelse på et web-arkiv i Portugal med nærmere 
30 millioner nettsteder. Resultatene fra denne undersøkelsen viste at tilgjengeligheten var 
varierende, og at svært få av dem nådde en høy tilgjengelighetsgrad. Resultatene viste også 
at det var korrelasjon mellom tilgjengelighet og kompleksitet «[..] smaller web pages tend 
to have a better accessibility quality. We hypothesise that this is due to providing less 
margin of error for Web designers and developers» (Lopes, Gomes & Carrico, 2010, s. 4). 
 
Er det så enkelt som at målrettede brukere ønsker så lite kompleksitet som mulig, uansett 
hva oppgaven deres er? I Wang, Yang, Liu, Cao & Ma’s (2014) artikkel «An eye-tracking 
study of website complexity from cognitive load perspective», undersøkes det ved hjelp av 
øyesporing, hvordan kombinasjonen av oppgavens og nettsidens kompleksitet påvirker 
brukerens fokusområde og oppførsel under varierende kognitiv belastning. Studiet kom 
frem til at enkle oppgaver løses raskere på nettsider med lav kompleksitet, sammenlignet 
med nettsider av middels og høy kompleksitet, hvor brukeren oftere fokuserte på andre 
elementer. På bakgrunn av dette kan man tenke seg at også komplekse oppgaver drar fordel 
av nettsider med så lav kompleksitet som mulig. Derimot viste det seg i nevnte studie at 
når mer komplekse oppgaver skulle utføres, så var det nettsider av middels kompleksitet 
som fungerte best. Dette forklares av at i brukerens perspektiv, oppleves nettsider av lav 
kompleksitet som unødvendige å utforske. Ved nettsider av for høy kompleksitet derimot 
kan den kognitive belastningen bli for stor, slik at brukeren kan miste interessen av å 
utforske innholdet videre.  
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2.7 Playfulness 
Når man utvikler brukergrensesnitt, kan det i mange tilfeller lønne seg å tenke på hvordan 
man kan gjøre det morsommere å bruke. Og når man først tenker på dette er det viktig å ta 
med i betraktningen hvem målgruppen er. Om man for eksempel designer et 
brukergrensesnitt for barn, vil lek og moro spille en mye større del enn om man designer 
noe for voksne. Likevel er det ikke gitt at brukergrensesnitt ment for voksne ikke skal kunne 
være morsomme å bruke. Anderson (2011) beskriver hvordan man kan lage forførende 
interaksjonsdesign, som for eksempel at brukeren kan klikke på foreslåtte artister istedenfor 
å manuelt skrive inn navnene på egenhånd, når han eller hun skal velge musikkpreferanser.  
 
Hvis målet med playful design er å engasjere og underholde brukeren, kan man finne en 
kobling til spillindustrien? I boken «Playful Design: Creating Game Experiences in 
Everyday Interfaces» diskuterer Ferrara (2012) hvordan spill kan løse virkelige problemer 
og viser sin misnøye med uttrykket ‘det er bare et spill’, da han mener det å måtte skille 
spill og virkelighet ikke har så mye for seg. Ferrara ser på brukeropplevelsedesign (UX 
design) og spilldesign som konsepter med i utgangspunktet en sterk tilkobling til hverandre, 
som likevel har utviklet seg mer eller mindre totalt uavhengig av hverandre. Der 
brukeropplevelsedesign har som mål å lage opplevelser som hjelper mennesker i deres 
hverdagslige problemer, har spilldesign fokus på opplevelser for opplevelsen skyld. Han 
mener at disiplinene har mye å lære av hverandre og at de i fremtiden gradvis, vil vokse 
mer og mer sammen (ibid.). I figur 1 kan man se hvordan Ferrara så for seg denne 
utviklingen.  
 

 
Figur 1 - Ferraras syn på utviklingen av spilldesign og brukeropplevelsedesign (Ferrara, 
2012, s.5). 
 



18 
 

I artikkelen «Understanding Playful User Experience Through Digital Games» (Korhonen, 
Montola og Arrasvouri, 2009) brukes i likhet med artikkelen til Ferrara spill til å forstå seg 
på hvordan playfulness påvirker brukeropplevelsen. For å leve opp til brukerens 
forventninger hevder forfatteren (ibid.) man må sette et høyere fokus på playfulness enn 
det man vanligvis gjør i utviklingen av produkter utenfor spillindustrien. Dette fordi 
brukere ofte er ‘mangesidige’ i ønskene sine, som vil si at de vil ha et produkt, som er 
enkelt i bruk, men samtidig morsomt å bruke. Å utvikle brukergrensesnitt, som lever opp 
til disse forventningene er ikke enkelt, og Korhonen et al. presiserer at det er et pressende 
behov for forskning, som fokuserer på forståelsen av rollen til playfulness i 
brukeropplevelsen.  
 

     



19 
 

3. Konseptuelt rammeverk 
Oppgaven vår handler som tidligere nevnt om å designe og utvikle en interaktiv web- 
applikasjon for SMART. På bakgrunn av litteraturen vi presenterte i kapittel 2, har vi valgt 
å utforme et konseptuelt rammeverk. Dette har vi gjort for å spisse fokuset i oppgaven basert 
på våre forskningsspørsmål og utvalgte deler av litteraturen. Med det konseptuelle 
rammeverket ønsker vi med andre ord å lage en slags teoretisk linse som kan veilede oss 
gjennom design- og utviklingsprosessen. 
 
3.1 Hva er et konseptuelt rammeverk? 
Hva skiller egentlig det konseptuelle rammeverket fra litteraturanalysen i forrige kapittel? 
I litteraturanalysen gikk vi gjennom eksisterende litteratur om konsepter og temaer som er 
interessante for denne i oppgaven. I dette kapittelet skal vi, på bakgrunn av blant annet 
denne litteraturanalysen, skape et rammeverk for resten av oppgaven. Maxwell (2013) 
beskriver et konseptuelt rammeverk på følgende måte: «a conceptual framework for your 
research is something that is constructed, not found» (Maxwell, 2013, s. 41). Så med andre 
ord er ikke dette noe vi har endt opp med etter å ha lest en rekke artikler, men heller noe vi 
har skapt for å styre fokuset i denne oppgaven. Videre beskriver Miles og Huberman (1994) 
et konseptuelt rammeverk som noe man sitter igjen med etter å ha tatt et bevisst valg av 
hvilke temaer eller konsepter man ønsker å studere. Et konseptuelt rammeverk gjør at man 
må være selektiv å velge hvilke variabler som er mest interessante i studiet, og man må 
også tenke gjennom hvilke relasjoner de ulike konseptene har. Dette vil igjen skape et 
grunnlag for hvilken informasjon som må samles inn og analyseres. 
 

The most important thing to understand about your conceptual framework is 
that it is primarily a conception or model of what is out there that you plan to 
study, and of what is going on with these things and why (Maxwell, 2013, s. 
39). 

 
3.2 Konseptene 
For å velge konsepter til det konseptuelle rammeverket, baserte vi oss på 
forskningsspørsmål, temaer fra litteraturanalysen, egne interesser og spesielle krav til det 
vi skulle utvikle. Vi kom frem til følgende fire konsepter vi ønsket å bygge oppgaven rundt: 
informasjonskompleksitet, interaksjon, universell utforming og playfulness. Videre følger 
en kort forklaring til hvordan vi endte opp med hver av de nevnte temaene. 
  
Informasjonskompleksitet 
Vi synes selv at det å lese forskningsrapporter ofte kan oppleves som en relativt ‘tung’ 
aktivitet. I og med at vi fikk i oppgave å utvikle en web-applikasjon som skulle 
tilgjengeliggjøre forskningsresultater om mobilens livssyklus, ble vi enige om at konseptet 
informasjonskompleksitet måtte få plass i det konseptuelle rammeverket vårt. 
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Interaksjon  
Skachkova hadde som nevnt, året før oss, skrevet en masteroppgave om visualisering av 
den komplekse informasjonen til SMART, og utviklet et design (dette presenteres i kapittel 
5). Vi skulle derimot gjøre det mulig å interagere med denne informasjonen, og det var 
derfor naturlig at interaksjon ble et tema i vårt konseptuelle rammeverk. 
 
Universell utforming 
Etter hvert som vi ble kjent med designet til Skachkova, dukket det opp spørsmål til 
universell utforming. Dette gjorde at vi ble enige om å inkludere universell utforming i det 
konseptuelle rammeverket vårt. 
 
Playfulness 
Som vi var innom tidligere, så er ikke det å lese forskningsrapporter noe for alle. Derfor 
bestemte vi oss for at vi ønsket å gjøre noe med dette. Konseptet playfulness virket derfor 
som et naturlig tilskudd i rammeverket vårt. Playfulness handler, i våre øyne, om å gjøre 
det man utvikler mer engasjerende og morsomt i bruk. Vi ønsket å lage en web-applikasjon 
som brukere kan synes at er morsom å utforske. 
 
3.2.1 Relasjoner mellom konseptene  
Figur 2 viser hvordan vi i utgangspunktet tenkte at de nevnte konseptene stod i forhold til 
hverandre. Grunnen til at vi har plassert informasjonskompleksitet i midten av figuren, er 
at det er en slags gitt ‘forutsetning’ for web-applikasjonen vi fikk i oppdrag å utvikle. Rundt 
har vi satt konseptene interaksjon, universell utforming og playfulness.  
 

 
Figur 2 - Illustrasjons av konseptene i det konseptuelle rammeverket. 
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Målet med det konseptuelle rammeverket er å finne ut hvordan spenninger og relasjoner 
mellom de ulike konseptene påvirker en design- og utviklingsprosess. Det er svært mange 
ulike kombinasjoner å utforske, og vi har derfor valgt å rette fokuset mot følgende 
kombinasjoner: 
 

1. Universell utforming og interaksjon, 
2. Playfulness og universell utforming, 
3. Interaksjon og playfulness. 

 
Som utgangspunkt hadde vi lite grunnlag for å vurdere relasjonen mellom de ulike 
konseptene, men vi hadde for eksempel et inntrykk av at spesielt relasjonen mellom 
universell utforming og playfulness kunne være utfordrende. I delkapittel 10.1 diskuterer 
vi hvordan relasjonene mellom de ulike konseptene har vist seg å være gjennom arbeidet 
med denne masteroppgaven. 
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4. Metoder 
I dette kapittelet vil vi først presentere tre filosofiske perspektiver innen kvalitativ forskning 
og plassere oss innen ett av dem, før vi videre diskuterer hvilke metoder vi har benyttet i 
denne masteroppgaven. 
 
4.1 Paradigmer 
Paradigmer er filosofiske perspektiver som beskriver hvordan forskeren ser på verden. Om 
synet er at forskeren påvirker studiet han/hun er en del av eller ikke, behøver ikke å påvirke 
hvilke metodologier forskeren kan benytte. Et case-studie kan for eksempel være 
positivistisk, fortolkende eller kritisk. Disse filosofiske perspektivene har innflytelse på og 
guider den kvalitative forskningen. 
 
4.1.1 Positivistisk  
I det positivistiske paradigme oppfatter man, vanligvis, virkeligheten som noe objektivt 
som igjen kan beskrives av målbare egenskaper. En positivistisk forsker mener at han/hun 
ikke påvirker virkeligheten som blir studert. Positivistiske forskningsstudier prøver ofte å 
teste ut teorier, slik at man kan øke forståelsen av ulike fenomener. 
 
4.1.2 Fortolkende 
I det fortolkende paradigme oppfatter forskeren at tilgang til virkelighet kun kan skje 
gjennom sosiale konstruksjoner, slik som språk, bevissthet og delte meninger. Fortolkende 
forskningsstudier prøver å forstå fenomener gjennom meningen mennesker legger i dem 
og fortolkende metoder i informasjonssystemer sikter på å produsere en forståelse av 
konteksten til informasjonssystemet og prosessen der informasjonssystemet påvirker og 
blir påvirket av konteksten det befinner seg i. Fortolkende forskningsstudier fokuseres det 
på kompleksiteten av hvordan mennesker gir mening til situasjoner ettersom de blir til.   
 
4.1.3 Kritisk 
I det kritiske paradigme antar forskerne at virkeligheten er kommet til gjennom historien 
og at den produseres og reproduseres av mennesker. Mennesker kan for eksempel jobbe for 
å endre deres sosiale og økonomiske situasjon, men kritiske forskere innser at denne 
muligheten begrenses av gitte rammer i samfunnet, kulturen og politikken. Hovedoppgaven 
til kritisk forskning blir sett på som å rette kritikk mot hvordan disse rammene begrenser 
utvikling, og ønsker å eliminere disse rammene (Myers, 1997). 
 
4.2 Vår forskningstilnærming 
I arbeidet med oppgaven har vi hatt fokus på hvordan brukere opplever web-applikasjonen 
vår i løpet av de forskjellige iterasjonene. Perspektivet vårt har vært innen det fortolkende 
paradigme: der vi prøvde å forstå brukernes opplevelser og interaksjoner med vår web-
applikasjon, med brukersentrert design som metodologi. I den kvalitative 
forskningsmetodikken brukte vi prototyping og brukertesting som metoder i løpet av de 
forskjellige iterasjonene. Vi samlet inn tilbakemeldinger fra brukerne, for så å ta med disse 
tilbakemeldingene til neste iterasjon av prototype eller web-applikasjon.  
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4.3 Brukersentrert design 
Som nevnt i delkapittel 4.2, har vi benyttet oss av brukersentrert design som vår 
metodologi. Brukersentrert design er en filosofi og tilnærming som handler om å få med 
seg sluttbrukerne til produktene man utvikler inn i design og utviklingsprosessen. På 
hvilken måte og når i prosessen sluttbrukerne involveres varierer, men det viktigste er at de 
involveres på et eller annet tidspunkt i design og utviklingsprosessen. Dette ønsker man for 
å få tilbakemeldinger fra de faktiske brukerne underveis i utformingen av produktet (Baek, 
Cagiltay, Boling og Frick, 2008). 
 
Det faktum at man har mulighet til å involvere sluttbrukerne i forskjellige faser av 
utviklingsprosessen presiseres av Abras, Maloney-Krichma & Preece (2004): 
 

Some types of UCD consult users about their needs and involve them at specific 
times during the design process; typically during requirements gathering and 
usability testing. At the opposite end of the spectrum there are UCD methods 
in which users have a deep impact on the design by being involved as partners 
with designers throughout the design process (Abras et al., 2004, s.1). 

 
I denne oppgaven vil brukersentrert design spille en rolle, da denne måten å utforme og 
utvikle web-applikasjonen kan gi en innsikt underveis i de forskjellige iterasjonene på 
hvordan potensielle brukere av web-applikasjonen responderer på forskjellige løsninger, 
både i prototyper, og i web-applikasjonen. Tilbakemeldingene som samles inn fra brukerne 
vil være viktige, og vi vil ha høyt fokus på å videreføre ønsker fra brukere i utviklingen av 
web-applikasjonen.  

  
4.4 Prototyping 
Når man skal utvikle en web-applikasjon er det nyttig å bekrefte at inntrykkene av 
brukerens behov stemmer overens med virkeligheten. Det er svært kostbart å utvikle 
programvare som i ettertid viser seg å ikke dekke brukerens behov. Dette kan man unngå 
ved hjelp av prototyping, hvor man på en rask og ikke minst kostnadseffektiv måte, kan 
teste ut en eller flere løsninger før man starter med utviklingen av programmet. Sandnes 
(2011) definerer en prototype som: «[..] en konkretisert dokumentasjon på vår forståelse 
av brukerens behov og våre ideer til hvordan brukergrensesnittet skal utformes for å dekke 
disse behovene» (Sandnes, 2011, s. 281).   
 
En prototype kan enten være low- eller high-fidelity, hvor det er graden av interaksjon som 
skiller de to typene. En low-fidelity-prototype har begrenset eller ingen funksjonalitet, mens 
en high-fidelity-prototype innehar opptil full funksjonalitet (ibid.). I arbeidet med hvordan 
brukergrensesnittet skulle se ut, lagde vi low-fidelity-prototyper med hjelp av PowerPoint 
for å teste ut forskjellige typer design til den interaktive web-applikasjonen.  
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4.5 Brukertesting  
Brukertesting er et verktøy som skal sikre at nye løsninger fungerer som forventet, i tillegg 
kan det forbedre eksisterende løsninger. Hvis man kommer frem til at det er noe ved 
løsningen som ikke fungerer godt nok, kan brukertesting være et nyttig verktøy for å 
avdekke hvilken del av løsningen som faktisk bør forbedres. Når man utfører brukertesting 
er det viktig å dokumentere hvordan testingen foregår, lage oppsummeringer og analysere 
resultatene fra testene (Difi, 2017). Det er lurt at denne testingen ikke utføres på designeren 
selv, men heller på personene som vil være de faktiske brukerne av det som utvikles. 
Grunnen til at designeren ikke bør utføre brukertestingen på seg selv, er at designer vil ha 
en unik innsikt i hvordan systemet er oppbygd og hvor all funksjonalitet er plassert, som 
en vanlig bruker ikke vil ha. Når man utfører brukertesting ønsker man å innhente 
tilbakemeldinger på hvordan et brukergrensesnitt oppleves blant de reelle brukerne. Det er 
viktig å avdekke feil tidlig i utviklingsprosessen, da kostnadene ved korrigering av feilen 
øker desto lenger tid det tar før feilen blir oppdaget (Sandnes, 2011). 
 
Utførelse av brukertesting  
Senioringeniør ved gruppe for brukeropplevelse på USIT, Foss-Pedersen (Foss-Pedersen, 
2017), har beskrevet fem tips til gjennomføring av brukertesting:  
 
1. Test tidlig 
Å teste på enkle papirskisser vil kunne gi innsikt i hva som vil eller ikke vil fungere i 
løsningen man ønsker å lage. Når man tester på papir vil ikke brukeren ha mulighet til å 
klikke seg frem eller tilbake, og det er derfor viktig å stille åpne spørsmål for å forstå 
hvordan brukeren tenker underveis. I og med at man ikke har utviklet noe i form av kode 
enda, vil det være enkelt å gjøre endringer på skissene før de eventuelt gis videre til 
utviklerne.  
 
2. Test med reelle brukere 
Når man skal teste løsningen man skal lage er det lurt å teste den på den faktiske 
målgruppen og ikke på utviklerne selv. Det kan også være en idé å teste løsningen i miljøet 
den er ment å brukes da dette kan spille inn på opplevelsen av løsningen. 
 
3. Bruk åpne scenarier 
Forsøk å ikke lede test-deltakeren i en bestemt retning ved å stille åpne spørsmål. Da det 
kan være flere måter å løse en oppgave på, er det viktig å heller se hvordan test-deltaker 
går frem for å gjøre dette, fremfor å fortelle hvordan oppgaven skal løses. 
 
4. Observer og lytt til brukerne 
Det er som nevnt viktig å utføre brukertesten på en måte hvor man ikke leder testdeltakeren 
i en bestemt retning. Derfor kan det være lurt å heller observere og lytte til brukeren fremfor 
å veilede underveis. Man kan be testdeltaker om å tenke høyt underveis i utførelsen av 
oppgavene som er gitt. Det kan være krevende å lede, observere og notere underveis i testen 
og det kan derfor være lurt å ha med en medhjelper til utførelsen av testen. Det er også 
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viktig å presisere ovenfor testdeltakerne at brukertestingen er av selve systemet og ikke 
deltakerne selv slik at du kan få så ærlige tilbakemeldinger som mulig.  
 
5. Fiks problemene 
Når brukertestingen er utført må man fikse problemene som har blitt avdekket. Det er vanlig 
å analysere funnene fra testingen, oppsummere disse og strukturere de etter 
alvorlighetsgrad. Om løsningen på et problem ikke er selvsagt, kan det være en idé å utføre 
nye brukertester på disse endringene isolert.  
 
Vi vil utføre brukertesting både i design og utviklingsprosessen, for å få tilbakemeldinger 
på prototyper under designprosessen og web-applikasjonen under utviklingsprosessen. I de 
forskjellige fasene av brukertestingen vil vi i tillegg til å følge tipsene fra Foss-Pedersen 
(2017) om utførelse av brukertesting, hente inspirasjon fra Nielsen (2001). I artikkelen 
«First rule of usability? Don’t listen to users» presenterer han flere punkter, som vil være 
viktige å tenke på i brukertestfasen.  
 
Nielsen (2001) presiserer at en feilslått måte å utføre brukertesting på er å lage en samling 
designskisser, presentere disse for brukerne, for så å spørre testdeltakerne hvilket design de 
foretrekker. Nielsen hevder at man ved å utføre brukertesting på denne måten kun får vite 
hvilket design som appellerer mest for testdeltakerne basert på det visuelle, og ikke hvilket 
design som virker best i praksis. For å unngå feilslått brukertesting der valg blir tatt på 
bakgrunn av det visuelle fremfor det funksjonelle pekes det på bruk av observasjon under 
brukertestingen. Ved å observere testdeltakerne når de bruker designet/brukergrensesnittet 
er det mer sannsynlig at man får et klarere bilde av hvilke funksjoner som virker, og hvilke 
man burde holde seg unna.  
 
Under brukertestingen vil vi anvende disse tipsene, for å unngå og sette brukerne i 
situasjoner der de selv kan få velge hva de synes er best kun basert på det visuelle. Det er 
viktig å høre på hva brukerne har å si, men samtidig ikke glemme å observere hvorvidt 
brukerne klarer å benytte web-applikasjonen uten å støte på problemer. Ved observasjon 
vil det være mulig å oppdage eventuelle problemer brukerne ikke forklarer med ord. Vi har 
derfor bestemt oss for å utføre brukertestingen i design- og utviklingsprosessen på følgende 
måte: 
 

1. Design: Lage interaktiv prototype (for eksempel med PowerPoint eller annet 
verktøy). Teste på reelle brukere å observere og høre hvordan de tenker når de 
navigerer for å løse gitte oppgaver. 

2. Utvikling: Teste på reelle brukere å observere og høre hvordan de tenker når de 
navigerer for å løse gitte oppgaver. Gjøre endringer basert på resultater og eventuelt 
teste endringene som er gjort isolert. 
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4.6 Par-programmering  
En fordel med å være to er muligheten til å benytte par-programmering. Par-programmering 
vil si at man inntar to forskjellige roller under utviklingsprosessen, programmerer og 
observatør. Ved å ha spesifikke roller, frigis deltakerne fra visse ansvar, som igjen bidrar 
til høyere fokus på den aktuelle arbeidsoppgaven.  
 
Det finnes flere forskningsartikler som diskuterer fordeler og ulemper av å benytte par-
programmering. Dybå, Arisholm, Sjøberg, Hannay og Shull (2007) diskuterer 
effektiviteten av par-programmering ved å utføre en systematisk gjennomgang av 
litteraturen innenfor dette feltet. 15 studier som omhandler par-programmering gjennomgås 
grundig, men spørsmålet om to hoder er bedre enn ett når det kommer til programmering 
viser seg å være vanskelig å svare konkret på. Studiet konkluderer med at 
effektivitetsgevinster ved par-programmering avhenger av blant annet programmererens 
kunnskaper og hvor kompleks systemet og oppgaven er. Par-programmering kan øke 
korrekthet/riktighet ved komplekse oppgaver i noen tilfeller, men ikke alle. Metoden kan i 
andre tilfeller spare tid ved enklere programmeringsoppgaver.  
 
Bipp, Lepper og Schmedding (2008) fokuserer i sin artikkel i større grad på de positive 
effektene ved bruk av par-programmering. Ved å gjennomføre en omfattende casestudie 
finner de blant annet at to som jobbet i par produserte omtrent samme mengde kode som to 
individuelle tilsammen. I tillegg var koden som paret produserte mer forståelig, (noe som 
kan være grunnet i at når bare en programmerer kan den andre raskere oppdage feil og 
sørge for at det programmereren koder er forståelig). 
 
Par-programmering kan altså være nyttig i noen tilfeller, men ikke alle. Før hver 
iterasjon/utvikling av nye funksjoner i web-applikasjonen vil vi derfor ta en avgjørelse på 
om det vil være mest lønnsomt å utvikle komponenter hver for oss for å oppnå mer 
effektivitet, eller om det vil være hensiktsmessig å benytte seg av par-programmering for å 
få fire øyne på saken, og forhåpentligvis ende opp med høyere kvalitet på koden. 
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5. Skachkovas design 
Skachkovas masteroppgave (Skachkova, 2018) har vært utgangspunktet for det sirkulære 
designet vi har jobbet med. Vi ønsker derfor i dette kapittelet å presentere Skachkovas 
designprosess, for å sette den sirkulære menyen web-applikasjonen vår inneholder i 
kontekst. Designet er utviklet på bakgrunn av intervjuer med representanter fra SMART-
prosjektet, dokumentanalyse, ekspertintervjuer og design-workshops. På bakgrunn av 
datainnsamlingen er det også utviklet en kravspesifikasjon som vi vil presentere i kapittel 
7. Videre følger noen korte beskrivelser av Skachkovas tre design-konsepter.   
 
5.1 Designkonsept 1 
«The first figure (figur 3) shows how visualization of the mobile phone lifecycle was 
intended to look in the start state before interaction with user had begun. In the middle, it 
was planned to place a circle with a mobile phone icon, around which there would be six 
circles representing different phases in the mobile phone lifecycle. The connecting lines 
had to go from the center circle to the phases. In turn, arrows indicating the order of phases 
in the mobile phone lifecycle should have been located between phases» (Skachkova, 2018, 
s.44). 

 
Figur 3 - Skachkovas første designkonsept (Skachkova, 2018, s. 44-45). 



28 
 

5.2 Designkonsept 2      
«The first figure (figur 4) demonstrates how it was intended to look in its original state. In 
the center, it was supposed to be a round segment with a mobile phone icon and arrows. 
Six phase- segments were placed around the central segment. It was supposed that 
visualization should also show that transport takes place in all other phases of the mobile 
phone lifecycle except design phase. It was imagined that infographics would also show 
how design phase affects other phases in the mobile phone lifecycle. In turn, the last figure 
demonstrates how visualization was supposed to show the risks in the resource extraction 
phase» (Skachkova, 2018, s.45).  

    

 

 
Figur 4 - Skachkovas andre designkonsept (Skachkova, 2018, s. 46) 
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5.3 Designkonsept 3      
«The first sketch shows how it was intended to look in its initial state before the user had 
started the interaction. The distinguishing feature of this design concept was that it showed 
the sequence of phases in the mobile phone lifecycle using numbers. Besides, the design 
phase was located below as the basis of all other phases. In this way, the third design 
concept emphasized the special role of design phase in the mobile phone lifecycle. Sketch 
number two shows how this design concept visualized the presence of transport in some 
other phases. The third sketch demonstrates how infographics was supposed to show the 
risks in the use phase. The idea to use icons for different risks was reflected in this design 
concept because the number of risks in the mobile phone lifecycle was small at the 
beginning of the SMART project» (Skachkova, 2018, s. 46 - 47) (se figur 5).   
 

 

 
Figur 5 - Skachkovas tredje designkonsept (Skachkova, 2018, s. 47 - 48) 

 
  



30 
 

5.4 Endelig design  
Skachkova forklarer at det ble bestemt hvilket design som skulle prototypes under et 
prosjektmøte med representanter fra SMART-prosjektet. Valget falt på designkonsept 
nummer to. I prosessen med å utvikle prototypen utførte Skachkova to workshops. Første 
workshop ble holdt med representanter fra SMART-prosjektet hvor målet var å komme 
frem til ikon og farger i livssyklus-hjulet. Den andre og siste workshop-en ble utført med 
to informatikkstudenter, to representanter fra et use case-studie på mobilens livssyklus og 
Skachkova selv. I figur 6 er bilder av Skachkovas endelige prototype.   
 

 
Figur 6 - Skachkovas endelige designkonsept (Skachkova, 2018, s.75) 
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6. Designprosessen  
En realisering av Skachkovas design på smart.uio.no, var utgangspunktet for denne 
oppgaven. På bakgrunn av samtaler med USIT og funn gjort under brukertesting, endte vi 
opp med et design som viderefører den sirkulære menyen, men presenter innholdet på en 
annen måte. Vi vil videre forklare problematikken vi møtte rundt Skachkovas design, før 
vi går gjennom designprosessen vår. 
 
6.1 Problematikk rundt Skachkovas design 
Da vi gjennomgikk Skachkovas design første gang, bemerket vi oss at en del av innholdet 
var vanskelig å lese pga. utformingen. Siden målet var å utvikle en web-applikasjon som 
skulle publiseres på UiOs domene, var vi avhengige av å diskutere mulighetene våre med 
Universitetets Senter for Informasjonsteknologi (USIT). På bakgrunn av dette kom vi i 
kontakt med Tomm Eriksen (USIT, 2018). Under det første møtet med USIT (se vedlegg 
A), diskuterte vi muligheten til å få noe vi hadde utviklet publisert på UiO-domenet, USIT 
var positive, og vi ble enige om å komme tilbake når vi hadde noe mer å vise frem.  
 
Etter vi hadde satt oss ordentlig inn i designet, og prototypen til Skachkova planla vi et nytt 
møte med USIT. Under dette møtet diskuterte vi Skachkovas design med Eriksen (se 
vedlegg B), vi ble gjort oppmerksomme på at slik det fremgikk av designskissene, brøt 
designet til Skachkova med flere av kravene til universell utforming. Vi fikk inntrykk av at 
det kunne være mulig å utvikle noe tilsvarende, men at dette kunne bli svært tidkrevende 
og vanskelig å få implementert på en god måte. Eriksen informerte oss om at for å få 
publisert noe på UIOs domene, var det et krav å følge Direktoratet for Forvaltning av IKTs 
(Difi) retningslinjer om universell utforming. På sine nettsider presenterer Difi hvem som 
er lovpålagt å følge retningslinjene for universell utforming. Der kommer det tydelig frem 
at Universitet i Oslo er en av aktørene som er lovpålagt å utvikle nettsider med fokus på å 
være tilgjengelige for alle typer brukere (Difi, 2019b). 
  
Til tross for at vi allerede visste vi måtte gjøre noen endringer, ønsket vi likevel å utføre 
brukertester på Skachkovas design. Dette for å avklare om problemene vi allerede var 
oppmerksomme på, opplevdes likt av andre. Nielsen (2012) påpeker nytten av å brukerteste 
det eksisterende designet, før man utvikler et nytt. Dette for å identifisere de gode delene 
ved det som allerede eksisterer, slik at man kan ta med seg disse til det nye designet.      
 
6.2 Brukertest av Skachkovas design 
Vi utførte brukertesting av Skachkovas prototype med tre studenter fra Institutt for 
informatikk. Testdeltakerne fikk ingen definerte oppgaver, kun beskjed om å utforske 
prototypen samtidig som de tenkte høyt. I tillegg observerte vi hvordan testdeltakerne 
benyttet prototypen. Vi noterte ned tilbakemeldinger og observasjoner underveis. 
Skachkovas prototype er utviklet i MarvelApp, og er tilgjengelig på følgende url: 
https://marvelapp.com/2ghhii5/.  
 

https://marvelapp.com/2ghhii5/screen/41197330
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Oppgave: 
Ingen. Kun oppfordring til å utforske prototypen (figur 7, 8, 9 og 10).  
 
Testdeltaker 1   
Tilbakemelding: Likte utformingen av den sirkulære menyen, men sa det var vanskelig å 
lese underkategoriene ved trykk på de forskjellige hovedkategoriene i menyen. Synes det 
var vanskelig å komme tilbake til utgangspunktet etter å ha trykket på en kategori. Lurte på 
tanken bak alle knappene som linket til ulike sosiale medier. Kommenterte at 
informasjonen på smart.uio.no var mer utfyllende. 
 
Observasjoner: Testdeltakeren trykket enkelte ganger på «knapper» uten det skjedde noe, 
dette virket å forvirre testdeltakeren. Vridde på hodet for å lese hva som stod i de ulike 
meny-elementene. Trykket på ‘Learn more’-knappen og ble sendt til domenet smart.uio.no, 
endte opp med å trykke seg rundt der en liten stund.   
 
Testdeltaker 2  
Tilbakemelding: Likte ideen om at mobilens livssyklus representeres ved bruk av et 
sirkulært design, men sier sirkelen blir for liten når man trykker seg inn på de forskjellige 
elementene. Teksten som dukker opp er litt vanskelig å lese, og det er dumt at de blir 
stående skjevt. Testdeltakeren synes også at fargene benyttet i sirkelen kunne vært mer 
livlige.   
 
Observasjoner: Testdeltakeren trykket flere ganger på knappen i midten for å komme 
tilbake til utgangspunktet etter å ha vært inne i en av livssyklusfasene. Prøvde også å trykke 
seg videre gjentatte ganger uten hell etter å ha åpnet en livssyklusfase.   
 
Testdeltaker 3 
Tilbakemelding: Sa noen av fargene gjør teksten vanskelig å lese. Likte ikonene i de 
forskjellige meny-elementene. Synes menyen ble for liten etterhvert som man trykket på 
de forskjellige elementene. Spurte om det var meningen å kunne lese mer informasjon om 
de enkelte under-kategoriene. Kommenterte at hva som skjedde ved trykk ikke var 
konsekvent. 
 
Observasjoner: Lente seg fremover mot skjermen etter å ha trykket på mobilen-ikonet (der 
alle elementer vises). Klikket flere ganger på de ulike underkategoriene uten at noe skjedde. 
 
Brukertest oppsummering, Skachkovas prototype 
Etter å ha gått gjennom notatene fra testene av Skachkovas prototype, endte vi opp med 
følgende resultater (tabell 2):  
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Tabell 2 - Tilbakemeldinger, brukertest av Skachkovas prototype.  

Tilbakemeldinger: 

• Vanskelig å lese tekst (grunnet vinkel og størrelser) 

• Menyen oppleves som for liten når underkategorier vises 

• Navigeringen ikke alltid som forventet. 

• Enkelte farger hadde dårlig kontrast mot bakgrunn og tekst  

 

Figur 7 - Brukertest (Skachkovas design): Startside i Skachkova sin prototype. 
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Figur 8 - Brukertest (Skachkovas design): Menyvalg aktivert. 
 

Figur 9 - Brukertest (Skachkovas design): Menyvalg aktivert, fokus på en impact. 
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Figur 10 - Brukertest (Skachkovas design): Alle menyvalg aktivert. 

 
Ved å utføre brukertestingen av Skachkovas prototype fikk vi bekreftet flere av problemene 
vi selv hadde sett. Etter endt brukertesting og analyse av resultatene, kom vi frem til at vi 
ville beholde utformingen på Skachkovas sirkulære meny, da selve menyen mottok gode 
tilbakemeldinger i brukertestene. 
 
6.3 Hvordan løse problematikken 
Basert på problematikken vi avdekket rundt Skachkovas design, utformet vi en oversikt 
med fire mulige løsninger og diskutere hvordan de ulike løsningsforslagene (tabell 3) ville 
påvirke det videre arbeidet. 
 

Tabell 3 - Løsningsforslag til designproblematikk. 

Nr. Løsning Vurdering 

1 Utvikle Skachkovas design som 
beskrevet i hennes masteroppgave. 

Krever at vi gjør rede for enhver 
utfordring med universell utforming 
og utbedrer disse. Kan føre til en 
løsning som ikke oppfyller kravene om 
universell utforming 

2 Utvikle en statisk, sirkulær meny som 
ligner Skachkovas skisser, men som 
ikke ekspanderer utover ved trykk, 
men heller endrer nettsidens innhold 
avhengig av hvilket meny-element 
som er aktivert.  

Kan ta utgangspunkt i 
Skachkovas design-arbeid, men må 
utføre en designprosess rundt 
eventuelle endringer. 
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3 Utvikle en sirkulær meny som snurrer 
rundt etterhvert som de ulike meny-
elementene blir aktivert, og deretter 
endrer nettsiden innhold. 

Kan ta utgangspunkt i Skachkovas 
design-arbeid, men må ha en 
designprosess rundt eventuelle 
endringer. 

4 Utvikle et ikke-sirkulært design. Et helt «nytt» design, krever mye jobb 
og fokuset i oppgaven må vie større 
oppmerksomhet på selve designet. 

 
Etter en kort prosess hvor vi diskuterte de mulige løsningene med veileder og USIT, endte 
vi opp med å gå for det andre løsningsforslaget (se tabell 3). Vi bestemte oss for å utvikle 
en web-applikasjon som inneholdt selve hovedelementet i Skachkovas sirkulære 
navigasjon, men at fremfor å ekspandere ved klikk, ville den heller endre innholdet i web-
applikasjonen avhengig av hvilke menyelement som ble klikket på. 
 
6.4 Brukertesting av egenutviklede prototyper 
Etter å ha bestemt hvordan vi skulle gå løs på designprosessen, begynte vi å utvikle 
prototyper for brukertesting. Vi vervet testdeltakere gjennom venner og familie til 
brukertestene i designprosessen. Prototypene er utviklet ved hjelp av PowerPoint, som er 
et godt verktøy å lage klikkbare prototyper med. Klikkbare prototyper i PowerPoint kan 
illustrere hvordan en nettside skal fungere i bruk, og lages ved å skru av ‘klikk for neste 
lysbilde’ og heller la elementer på de ulike lysbildene, som ‘knapper’ eller lignende, linke 
testdeltakeren til bestemte lysbilder. Brukertestingen av prototypene våre består av to 
iterasjoner, og vi vil nå gå gjennom resultatene av disse. 
 
6.4.1 Prototype: Første iterasjon 
Den første iterasjonen (figur 11, 12 og 13) av prototypen vår tok utgangspunkt i 
tilbakemeldingene vi fikk fra testene av Skachkovas prototype i kapittel 5. 
 
Oppgave: 
I likhet med brukertestingen av Skachkovas prototype, hadde også denne prototypen 
begrenset funksjonalitet. Det ble heller ikke denne gang gitt noen andre oppgaver enn at 
testdeltakerne skulle utforske prototypen og gi tilbakemeldinger (tenke høyt) underveis på 
hvordan de opplevde brukergrensesnittet, mens vi observerte testdeltakerne. 
 
Testdeltaker 1  
Tilbakemeldinger: Selve sirkelen er en fin måte å navigere seg rundt på, men det kunne 
vært nyttig med en tydeligere indikasjon på hvilken side man befinner seg på (indikasjon i 
den sirkulære menyen, ikke kun overskrift på høyre side av skjermen).   
 
Observasjoner: Tok ganske lang tid før testdeltakeren skjønte at det var mulig å trykke på 
teksten (linkene) som dukket opp etter å ha navigert seg inn til en livssyklusfase.  
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Testdeltaker 2  
Tilbakemeldinger: Startsiden er veldig tom, og det er ingen informasjon om hva man kan 
gjøre på siden, dette gjør at man blir usikker og ender opp med å prøve seg frem istedenfor 
å gå inn på en målrettet måte. Når man først får satt i gang er selve navigeringen grei, men 
skulle ønske det kom tydeligere frem at man kan trykke videre for å få mer informasjon 
etter at man har navigert seg inn til en livssyklusfase.      
 
Observasjoner: Testdeltakeren brukte noen sekunder før han/hun startet med å navigere seg 
rundt på siden. Navigerte seg inn på alle livssyklusfasene før han/hun fant ut at det var 
mulig å trykke seg videre for mer informasjon etter å ha navigert seg inn på en livssyklus. 
 
Testdeltaker 3  
Tilbakemeldinger: Selve navigeringen rundt på siden virker fint, men får en følelse av at 
siden ikke er helt ferdig da det er visse indikatorer som mangler. Savner tydeligere 
indikasjon på hvor på siden man befinner seg, og selve sirkelen har litt kjedelige farger. 
 
Observasjoner: Testdeltakeren navigerer enkelt rundt på siden, men er innom alle 
livssyklusfaser før han/hun skjønner at man kan utforske videre innenfor de forskjellige 
livssyklusene.   
 
Brukertest oppsummering, 1. iterasjon av prototype. 
Etter å ha gått gjennom notatene fra de tre første testene, endte vi opp med følgende 
resultater (tabell 4): 

 
Tabell 4 - Tilbakemeldinger, brukertest av prototype (første iterasjon). 

Tilbakemeldinger: 

• Liker den sirkulære menyen, men savner en tydelig indikasjon på hvilken side som er 
aktiv. 

• Startsiden oppleves som tom, og mangler informasjon om hva man kan gjøre på 
nettsiden. 

• Navigeringen oppleves som grei, men synes det ikke er så tydelig at man kan klikke 
seg videre inn på de forskjellige ‘impacts’-ene. 

• Liker navigeringen i den sirkulære menyen, men synes fargene er litt ‘blasse’ og 
kjedelige. 
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Figur 11 - Prototype, første iterasjon: Startside. 
 

Figur 12 - Prototype, første iterasjon: Oversikt over impacts. 
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Figur 13 - Prototype, første iterasjon: Informasjon om kategorien ‘health risks’. 
 
6.4.2 Prototype: Andre iterasjon 
Den andre iterasjonen (figur 14, 15 og 16) av prototypen vår tok utgangspunkt i 
tilbakemeldingene vi fikk fra foregående iterasjon. 
 
Oppgave: 
I likhet med prototypen som ble testet i foregående iterasjon, hadde også denne prototypen 
begrenset funksjonalitet. Prototypen ble testet på samme måte som den forrige. 
 
Testdeltaker 1 
Tilbakemeldinger: Det oppleves enkelt å navigere seg rundt ved hjelp av den sirkulære 
menyen, men det er litt forvirrende at man ikke har noen enkel måte å komme seg tilbake 
til impact-kategoriene på. Designet på livssyklus-hjulet er fint, men resten kunne sett bedre 
ut. 
 
Testdeltaker 2  
Tilbakemeldinger: Første inntrykk av siden er at den ikke føles helt ferdig ut. Selve header-
en på siden tar alt for mye fokus (føles for stor ut). Livssyklus-hjulet er en morsom måte å 
navigere på.   
 
Testdeltaker 3 
Tilbakemeldinger: Siden oppleves enkel å navigere seg rundt på. Frustrerende å bli sendt 
til en ny side der det ikke er mulig å komme tilbake til utgangspunktet etter å ha valgt et 
tema å lese om i en av livssyklusfasene. Header-en tar for mye av fokuset på siden.  
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Observasjoner fra brukertestingen 
Alle testdeltakere virket frustrerte etter å ha blitt sendt videre til en ny side for å lese mer 
om et tema innenfor en livssyklus-fase. Klønete at brukere må trykke seg inn på samme 
livssyklus en gang til for å komme seg tilbake til utgangspunktet. Noen av testdeltakerne 
brukte vel mye tid på å utforske header-en, som kan tyde på at denne tar for mye fokus.  
  
Brukertest oppsummering, 2. iterasjon av prototype. 
Etter å ha gått gjennom notatene fra de tre første testene, endte vi opp med følgende 
resultater (se Tabell 5):  
 

Tabell 5 - Tilbakemeldinger, brukertest av prototype (andre iterasjon). 

Tilbakemeldinger: 

• Enkel og morsom navigering med den sirkulære menyen. 

• Litt kjedelig design på alt utenom den sirkulære menyen 

• Headeren tar for mye plass og fokus. 

• Ikke mulig å gå direkte tilbake til ‘impact’-oversikten når man først har klikket seg 
inn på en ‘impact’. 

 

Figur 14 - Prototype, andre iterasjon: Startside. 
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Figur 15 - Prototype, andre iterasjon: Oversikt over impacts. 
 

Figur 16 - Prototype, andre iterasjon: Informasjon om kategorien health risks. 
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Bruk av resultater fra brukertestingen av prototyper 
Etter tre utførte brukertester, henholdsvis en brukertest av Skachkovas prototype med tre 
testdeltakere, og to brukertester på egenutviklede prototyper (også med tre testdeltakere i 
hver brukertest) sto vi overfor et valg på om vi skulle fortsette å utvikle prototyper for så å 
teste de, eller gå over til å starte utviklingsprosessen, og heller utføre brukertesting av 
forskjellige versjoner av web-applikasjonen underveis i utviklingen.  
 
Etter gjennomgang av tilbakemeldinger og observasjoner fra brukertestingen av de to 
prototypene, kom vi frem til at vi hadde opparbeidet oss et utgangspunkt vi mente var godt 
nok til å sette i gang med utviklingen av web-applikasjonen.  
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7. Teknologi 
I dette kapittelet vil vi presentere teknologien vi har benyttet i utviklingen av web-
applikasjonen vi har laget. 
 
7.1 React 
Vi hadde fra tidligere prosjekter noe erfaring med JavaScript-rammeverket React, derfor 
havnet vi raskt inne på tanken om at React kunne være et godt valg for å utvikle den 
interaktive web-applikasjonen som kravspesifikasjonen beskrev. React er et JavaScript-
bibliotek for utvikling av dynamiske brukergrensesnitt, utviklet av Facebook, og 
tilgjengeliggjort i 2013 (Wikipedia, 2019). Videre vil vi nevne noen av grunnene til at vi 
valgte å benytte React. 
 
Virtual DOM 
En av fordelene ved å bruke React.js, er en raskere og mer effektiv ‘rendering’ av nettsiden. 
React.js benytter et konsept som kalles ‘Virtual DOM’. ‘Dom’ kan forklares som API-et 
som tillater å gjøre endringer i HTML, SVG eller XML-dokumenter. Med andre ord knytter 
det nettsider sammen med scripts eller programmeringsspråk (MDN Web Docs, udatert a). 
Det React.js gjør med ‘Virtual Dom’ er å lage en virtuell representasjon av DOM-et som 
lagres i minnet, som tillater React.js å oppdage nøyaktig hva som endres i DOM-et og kun 
oppdatere det elementet som endres uten at hele DOM-et må lastes om igjen (Reactjs, 
udatert).  
 
Components 
En annen viktig fordel React.js gir oss er muligheten til å lage gjenbrukbare komponenter. 
Ved å for eksempel opprette en Header som en komponent, kan man enkelt importere dette 
i de forskjellige sidene som skal ha denne Header-en. Ved å bygge opp en web-applikasjon 
på denne måten, gjør man det dessuten svært enkelt å endre elementer som brukes flere 
steder, da man kun trenger å endre selve komponentet.  
 
7.2 SVG 
For å utvikle den sirkulære menyen fra Skachkovas design måtte vi se etter løsninger der 
vi kunne lage den interaktive, sirkulære menyen, samtidig som vi tok høyde for at den 
skulle se bra ut på forskjellige enheter og i forskjellige størrelser. I sammenheng med dette 
besøkte vi Difis nettsider for å se hva som var anbefalt.  
 
Hva er SVG? 
SVG (Scalable Vector Graphics) er et XML-basert filformat for markeringsspråk som 
beskriver todimensjonal vektorgrafikk. SVG er skalerbart og er implementert i alle nyere 
versjoner av de mest brukte nettlesere. I tillegg til å være støttet i de fleste nettlesere er ikke 
SVG omfattet av patenter som forutsetter royalties. Direktoratet for forvaltning og IKT 
anbefaler SVG (figur 17) til publisering av skalerbar grafikk på offentlig nettsider, men 
legger til at det kan være lurt å i tillegg ha den skalerbare grafikken i PNG-format for 
nettlesere som ikke støtter SVG (Difi, 2018b).  
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Figur 17 - Difi om skalerbar grafikk (Difi, 2018b). 

 
Vi benyttet SVG til å lage den sirkulære menyen. SVG-filene er blitt opprettet ved hjelp av 
Adobe Illustrator. «Adobe Illustrator er et redigeringsverktøy for vektorgrafikk utviklet og 
markedsført av Adobe Systems» (Wikipedia, 2018). 
 
SVG fallback 
Difi anbefaler som gjengitt over å bruke PNG-filer som en ‘fallback’-løsning for nettlesere 
som ikke støtter SVG. Etter samtaler med USIT ble vi enige om å ikke utvikle en fallback-
løsning til den sirkulære SVG-menyen vår. Grunnen til denne beslutningen er at SVG, per 
dags dato, i stor grad støttes (figur 18) av alle moderne nettlesere - og har allerede gjort 
dette flere versjoner tilbake i tid. CanIUse.com er en nettside som tilbyr en oppdatert 
oversikt over nettleser-støtten til ulike teknologier. Tall herfra viser at SVG er globalt 
støttet i 98,51 % av brukere og deres nettlesere (CanIUse, udatert).  
 

Figur 18 - Nettleserkompatibilitet, SVG (CanIUse, udatert). 
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7.3 GIT 
Git er et versjonskontrollsystem som letter samarbeid i alt fra små til store 
utviklingsprosjekter.  Når man utvikler noe er det konstant endring av koden, både før og 
etter første offisielle utgivelse. Endringene lagres i et repository som er oppbevaringsstedet 
for hele prosjektet (Brown, 2017).  
 
Ved hjelp av Git holder vi oversikt over de ulike versjonene av prosjektet, og det gjør det 
enkelt for oss som utviklere å samarbeide ettersom vi kan laste ned nye endringer, gjøre 
endringer selv og laste disse opp. Ved å benytte Git vil vi alltid ha oversikt over alle 
endringer som har blitt gjort i prosjektet.  
  
7.4 Teknisk veiledning med USIT 
I sammenheng med utvikling av web-applikasjonen har vi vært i kontakt med USIT. Det er 
USIT som drifter domenet, smart.uio.no, hvor web-applikasjonen skal publiseres, og det 
har derfor vært avgjørende for oss å operere innenfor USITs rammer og regelverk. Referat 
fra møtene vi har hatt med USIT er lagt med som vedlegg.  
 
7.5 Unsplash 
Bilder benyttet i web-applikasjonen er hentet fra ‘Unsplash’, dette er en nettside med bilder 
lagt ut av fotografer, som man fritt kan benytte på sine sider. Unsplash presiserer at 
kreditering av fotografene ikke er nødvendig, men at det verdsettes at man gjør det dersom 
det lar seg gjøre. Vi har valgt å kreditere fotografene ved å plassere en lenke med 
fotografens brukernavn, som linker til Unsplash-profilen deres nederst i høyre bildekant. 
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8. Utviklingsprosessen 
I dette kapittelet vil vi presentere utviklingsprosessen til web-applikasjonen vi har utviklet. 
Til å begynne med går vi gjennom hvordan vi gikk løs på utviklingsprosessen, fra og 
definere hva som skulle utvikles, til å velge teknologier. Videre forklarer vi hvordan vi har 
jobbet mot WCAG for å oppfylle krav om universell utforming, før vi til slutt går gjennom 
brukertestingen vi har utført underveis. 
 
8.1 Bakgrunn 
Før vi kunne begynne selve utviklingen av web-applikasjonen, måtte vi bestemme oss for 
hvilke teknologier som var best egnet til å løse oppgaven vår. For å ta denne beslutningen 
var det viktig å sette seg inn i oppgaven, og vi definerte derfor tre spørsmål vi arbeidet ut 
fra: 
 

• hva skal utvikles?  
• hvordan er det ønsket at web-applikasjonen skal fungere? 
• hvem skal benytte web-applikasjonen? 

 
For å sette oss inn i nøyaktig hva som skulle utvikles, begynte vi med å studere Skachkovas 
oppgave som vi presenterte i kapittel 5. Skachkovas motivasjon ble blant annet beskrevet 
som: «The main goal of this study is to present research results in the SMART project in a 
way that it will facilitate ordinary people to better understand research findings» 
(Skachkova, 2018, s. 12). 
  
I oppgaven var det også spesifisert en kravspesifikasjon (tabell 6) som sa noe om hvordan 
web-applikasjonen skulle fungere. Skachkova arbeidet ut fra følgende kravspesifikasjon i 
utforming av sitt design: 
 

Tabell 6 - Kravspesifikasjon, Skachkova. 

1. The visualization should not be too simple because the user should realize the complexity 
of the information in the SMART project, despite the fact that the main advantage of 
visualization is to represent complex information in an accessible form. To realize this 
requirement, I had to find a compromise between the wish of non-expert users about 
visualization, which will simplify understanding of complex issues and the desire of SMART 
project representatives about visualization, which reflects the complexity of information in 
their study.  
 
2. The visualization should show complex relationships between social and environmental 
risks that occur on different stages of mobile phone lifecycle. 
 
3. The visualization should give a clear overview of information in the SMART project. 
 
4. The visualization must contain less text and more visual elements. 
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5. Users must be able to understand the message (what is most important). 
 
6. The visualization should have a good structure that is suitable for the topic. 
 
7. The visualization should be interactive. 
 
8. It should not be too much information so it can become uninteresting. 
 
9. Color characteristics should be considered when creating a visualization. 
 
10.Visualization should give the user the opportunity to select individual elements (risks) for 
a more detailed examination (Skachkova, 2018, s. 42-43). 

 
8.2 Valg av teknologier 
Etter å ha funnet ut hva vi skulle lage, hvordan det var tenkt at dette skulle fungere og hvem 
det ble laget for, definerte vi tre krav til teknologier vi kunne benytte:  
 

1. Gi oss muligheten til å lage Skachkovas sirkulære meny, 
2. God dokumentasjon og et aktivt community, 
3. Moderne teknologi/rammeverk som kan gi oss relevant erfaring til en jobb-fremtid 

som programutviklere. 
 
8.3 Hvordan gå løs på utviklingen 
For å kunne sette i gang med utviklingen, så vi for oss to mulige utgangspunkt: 
 

1. Ta utgangspunkt i et eksisterende repository fra github som inneholdt noe av ønsket 
funksjonalitet. 

2. Sette opp et utviklingsmiljø og starte utviklingen fra ‘scratch’. 
 
Vi endte opp med den andre løsningen, da designet i så stor grad skulle sentrere seg rundt 
Skachkovas design-tegninger. Dette gjorde at det ikke var hensiktsmessig å ta utgangspunkt 
i et eksisterende repository.  
 
Vi startet utviklingen med å sette opp en React web-applikasjon ved hjelp av create-react-
app. create-react-app er utviklet av Facebook, skaperne av React, for å gjøre det enkelt å 
sette opp en React web-applikasjon ved hjelp av bare én kommando i terminalen. Det eneste 
kravet for å kjøre create-react-app er å ha Node versjon >= 8.10 installert (Create React 
App, udatert). Dette gjorde at vi raskt fikk et utviklingsmiljø opp å gå, og kunne fokusere 
på selve utviklingen. 
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8.4 WCAG 2.0-standarden 
Minimumskravene for WCAG 2.0-standarden er definert i tabell 7, som også viser hva vi 
har gjort for å oppfylle disse:  
 
 

Krav oppfylt 
 

Krav delvis oppfylt 
 

Krav ikke oppfylt 
 

Krav ikke aktuelt for web-applikasjonen 

 
Tabell 7 - Sjekkliste WCAG 2.0. 

Nummer Krav Hvordan vi har løst dette 

1.1.1 Ikke-tekstlig innhold (Nivå A) 
- Gi brukeren et tekstalternativ 
for innhold som ikke er tekst. 

Benyttet alt- og title-tags til å beskrive 
bilder, menyvalg og lenker. 

1.2.1 Bare lyd og bare video 
(forhåndsinnspilt, Nivå A) 
- Gi brukeren et alternativ når 
innholdet presenteres kun som 
video eller lyd. 

Ikke aktuell  

1.2.2 Teksting (forhåndsinnspilt, Nivå 
A) 
- Tilby teksting for video med 
lyd. 

Ikke aktuell  

1.3.1 Informasjon og relasjoner (Nivå 
A) 
- Ting skal være kodet som det 
det ser ut som. 

Overskrifter er definert <h1>, <h2>, 
osv., brødtekst er definert <p> og lister 
er definert <ul> eller <ol> og <li>.  

1.3.2 Meningsfylt rekkefølge (Nivå A) 
- Presenter innhold i en 
meningsfull rekkefølge. 

Innholdet er kodet og presenteres i en 
meningsfull rekkefølge. 

1.3.3 Sensoriske egenskaper (Nivå A) 
- Instruksjoner må ikke 
utelukkende være avhengige av 
form, størrelse, visuell 
plassering, orientering, eller lyd 
for å kunne bli forstått. 

Ingen instrukser er avhengige av disse 
punktene. 

https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/111-ikke-tekstlig-innhold-niva
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/121-bare-lyd-og-bare-video-forhandsinnspilt-niva
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/121-bare-lyd-og-bare-video-forhandsinnspilt-niva
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/122-teksting-forhandsinnspilt-niva
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/122-teksting-forhandsinnspilt-niva
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/131-informasjon-og-relasjoner-niva
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/131-informasjon-og-relasjoner-niva
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/132-meningsfylt-rekkefolge-niva
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/133-sensoriske-egenskaper-niva
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1.4.1 Bruk av farge (Nivå A) 
- Ikke bruk presentasjon som 
bygger utelukkende på farge. 

Presentasjonen er ikke avhengig av farge 
for å bli forstått. 

1.4.2 Styring av lyd (Nivå A) 
- Gi brukeren mulighet til å 
stoppe eller pause lyd som starter 
automatisk. 

Ikke aktuell 

1.4.3 Kontrast (minimum, Nivå AA) 
- Kontrastforholdet mellom 
teksten og bakgrunnen er minst 
4,5:1. 

Alt tekstlig innhold har kontrast over 
4,5:1. Dette er testet ved hjelp av et 
kontrast-verktøy. 

1.4.4 Endring av tekststørrelse (Nivå 
AA) 
- Tekst kan bli endret til 200% 
størrelse uten tap av innhold eller 
funksjon. 

Vi har testet at verken innhold eller 
funksjonalitet påvirkes av å ‘zoome’ 
200%.   

1.4.5 Bilder av tekst (Nivå AA) 
- Bruk tekst i stedet for bilder av 
tekst. 

Den sirkulære menyen oppfyller ikke 
dette kravet per dags dato, men en 
løsning er påbegynt i branchen SVG-
text-fix. 

2.1.1 Tastatur (Nivå A) 
- All funksjonalitet skal kunne 
brukes kun ved hjelp av tastatur. 

All funksjonalitet i web-applikasjonen er 
tilgjengelig fra tastatur. Dette er løst ved 
hjelp av tabIndex. 

2.1.2 Ingen tastaturfelle (Nivå A) 
- Unngå tastaturfeller. 

Ikke aktuell 

2.2.1 Justerbar hastighet (Nivå A) 
- Tidsbegrensninger skal kunne 
justeres av brukeren. 

Ikke aktuell 

2.2.2 Pause, stopp, skjul (Nivå A) 
- Gi brukeren mulighet til å 
stoppe, pause eller skjule innhold 
som automatisk endrer seg. 

Ikke aktuell 

2.3.1 Terskelverdi på maksimalt tre 
glimt (Nivå A) 
- Innhold skal ikke blinke mer 
enn tre ganger per sekund. 

Ikke aktuell 

https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/141-bruk-av-farge-niva
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/142-styring-av-lyd-niva
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/143-kontrast-minimum-niva-aa
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/144-endring-av-tekststorrelse-niva-aa
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/144-endring-av-tekststorrelse-niva-aa
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/145-bilder-av-tekst-niva-aa
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/211-tastatur-niva
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/212-ingen-tastaturfelle-niva
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/221-justerbar-hastighet-niva
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/222-pause-stopp-skjul-niva
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/231-terskelverdi-pa-maksimalt-tre-glimt-niva
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/231-terskelverdi-pa-maksimalt-tre-glimt-niva
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2.4.1 Hoppe over blokker (Nivå A) 
- Gi brukeren mulighet til å 
hoppe direkte til hovedinnholdet. 

I web-applikasjonen er denne 
funksjonaliteten implementert i både 
mobil og desktop-versjonen av web-
applikasjonen med ScrollToMain-
komponentet. 

2.4.2 Sidetitler (Nivå A) 
- Bruk nyttige og tydelige 
sidetitler. 

Vi har sørget for at det er tydelig 
markert hvilken side man befinner seg 
på ved å legge til sidetitler i header-en 
på hver side. Dette har vi gjort både i 
desktop-versjonen og mobil-versjonen.  

2.4.3 Fokusrekkefølge (Nivå A) 
- Presenter innholdet i en logisk 
rekkefølge. 

Ved hjelp av tab-indeksering og logisk 
rekkefølge på elementer i koden, har vi 
sikret oss at fokusrekkefølgen er korrekt. 

2.4.4 Formål med lenke (i kontekst, 
Nivå A) 
- Alle lenkers mål og funksjon 
fremgår tydelig av lenketeksten. 

Fremfor å ha lenker med tekster som 
‘read more' eller lignende, har vi lenke-
tekster som beskriver formålet med 
lenkene, ofte med tittelen på siden det 
linkes til. 

2.4.5 Flere måter (Nivå AA) 
- Tilby brukeren flere måter å 
navigere på. 

Brukeren kan navigere ved hjelp av 
hovedmenyen, lenker i footer eller 
nettstedskartet. 

2.4.6 Overskrifter og ledetekster (Nivå 
AA) 
- Sørg for at ledetekster og 
overskrifter er beskrivende. 

Ledetekster og overskrifter er 
beskrivende. NB! Vi har bedt SMART 
om å lage flere underoverskrifter til 
innholdet sitt. 

2.4.7 Synlig fokus (Nivå AA) 
- Sørg for at alt innhold får synlig 
fokus når du navigerer med 
tastatur. 

Ved hjelp av CSS har vi sikret oss at all 
funksjonalitet får synlig fokus ved 
tastaturnavigering. 

3.1.1 Språk på siden (Nivå A) 
- Sørg for at språket til innholdet 
på alle websider er angitt i koden. 

index.html-filen i React-applikasjonen 
har engelsk som definert innholdsspråk. 
Siden alt innholdet på nettsiden er 
engelsk, er dette gjeldende for alle sider. 

3.1.2 Språk på deler av innhold (Nivå 
AA) 
- Sørg for at alle deler av 
innholdet som er på et annet 

Ikke aktuell 

https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/241-hoppe-over-blokker-niva
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/242-sidetitler-niva
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/243-fokusrekkefolge-niva
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/244-formal-med-lenke-i-kontekst-niva
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/244-formal-med-lenke-i-kontekst-niva
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/245-flere-mater-niva-aa
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/246-overskrifter-og-ledetekster-niva-aa
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/246-overskrifter-og-ledetekster-niva-aa
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/247-synlig-fokus-niva-aa
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/311-sprak-pa-siden-niva
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/312-sprak-pa-deler-av-innhold-niva-aa
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/312-sprak-pa-deler-av-innhold-niva-aa
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språk enn resten av siden er 
markert i koden. 

3.2.1 Fokus (Nivå A) 
- Når en komponent kommer i 
fokus medfører dette ikke 
automatisk betydelige endringer i 
siden. 

Ingen komponenter gjør betydelige 
endringer i siden ved fokus. Kun synlig 
markering av elementet. 

3.2.2 Inndata (Nivå A) 
- Endring av verdien til et 
skjemafelt medfører ikke 
automatisk betydelige endringer i 
siden. 

Ikke aktuell 

3.2.3 Konsekvent navigering (Nivå 
AA) 
- Navigasjonslenker som gjentas 
på flere sider skal ha en 
konsekvent rekkefølge. 

Alle gjentagende navigasjonslenker har 
samme plassering på de ulike sidene. 
Posisjonen til valg av impact-kategori 
avhenger av tekst-lenge, men har samme 
posisjon i koden og kontekst. 

3.2.4 Konsekvent identifikasjon (Nivå 
AA) 
- Elementer som har samme 
funksjonalitet på tvers av flere 
sider er utformet likt. 

Alle elementer med samme 
funksjonalitet er utformet likt. 

3.3.1 Identifikasjon av feil (Nivå A) 
- For feil som oppdages 
automatisk må du vise hvor 
feilen har oppstått og gi en 
tekstbeskrivelse av feilen. 

Ikke aktuell 

3.3.2 Ledetekster eller instruksjoner 
(Nivå A) 
- Det vises ledetekster eller 
instruksjoner når du har 
skjemaelementer som må fylles 
ut. 

Ikke aktuell 

3.3.3 3.3.3 Forslag ved feil (Nivå AA) 
- Dersom feil blir oppdaget 
automatisk, gi brukeren et forslag 
til hvordan feilen kan rettes. 

Ikke aktuell 

https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/321-fokus-niva
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/322-inndata-niva
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/323-konsekvent-navigering-niva-aa
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/323-konsekvent-navigering-niva-aa
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/324-konsekvent-identifikasjon-niva-aa
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/324-konsekvent-identifikasjon-niva-aa
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/331-identifikasjon-av-feil-niva
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/332-ledetekster-eller-instruksjoner-niva
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/332-ledetekster-eller-instruksjoner-niva
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/333-forslag-ved-feil-niva-aa
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3.3.4 Forhindring av feil (juridiske feil, 
økonomiske feil, datafeil, Nivå 
AA) 
- For sider som medfører 
juridiske forpliktelser må det 
være mulig å kunne angre, 
kontrollere eller bekrefte dataene 
som sendes inn. 

Ikke aktuell 

4.1.1 Parsing (oppdeling, Nivå A) 
- Alle sider skal være uten store 
kodefeil. 

Koden er nøye evaluert for å ikke 
inneholde kodefeil.  

4.1.2 Navn, rolle, verdi (Nivå A) 
- Alle komponenter har navn og 
rolle bestemt i koden. 

Dette punktet oppfylles. 

 
Farger og kontraster 
Vi ble allerede under første iterasjon med brukertesting av Skachkova sin prototype gjort 
oppmerksom på at noen av fargevalgene kunne være problematiske grunnet kontrasten 
mellom bakgrunnsfarge og tekstfarge.  
 
For å undersøke dette nærmere benyttet vi oss av WebAIM sin ‘Color Contrast Checker’, 
som kontrollerer kontraster opp mot WCAG AA og WCAG AAA standard for normal 
tekst, stor tekst og grafiske elementer. Testene vi utførte (figur 19) avslørte at halvparten 
av Skachkovas farger ikke oppfylte WCAG 2.0s krav om kontrastforhold på minst 4,5:1.  
 

https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/334-forhindring-av-feil-juridiske-feil-okonomiske-feil-datafeil-niva-aa
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/334-forhindring-av-feil-juridiske-feil-okonomiske-feil-datafeil-niva-aa
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/334-forhindring-av-feil-juridiske-feil-okonomiske-feil-datafeil-niva-aa
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/411-parsing-oppdeling-niva
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/412-navn-rolle-verdi-niva
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Figur 19 - Kontrast-test av originalfargene fra Skachkovas prototype. 

 
På bakgrunn av fargekontrast-kontrollen og tilbakemeldinger fra brukertesting om at det 
gjerne kunne vært brukt mer ‘livlige’ farger i sirkelen tok vi en beslutning om å endre 
fargene (figur 20 og 21). Måten vi kom frem til de nye fargene på var å justere noen av 
original fargene til Skachkova slik at fargene oppnådde nok kontrast mot den hvite teksten, 
og ikonene. I tilfeller der det ikke var mulig å justere Skachkova sine farger til et 
tilfredsstillende nivå tok vi beslutningen om å velge farger med ‘livligere’ uttrykk, som 
holdt seg innenfor kravet satt i WCAG 2.0-standarden. I figur 20 er testene utført på de nye 
fargene presentert, her kan man se at både fargene vi har justert, og de nye fargene vi har 
valgt holder seg innenfor kravet om minst 4,5:1 i kontrastforhold.  
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Figur 20 - Kontrast-test av oppdaterte farger 1. 
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Figur 21 - Kontrast-test av oppdaterte farger 2. 

 
Det er verdt å nevne at preferanse og oppfatninger når det kommer til farger er subjektivt, 
og det vil være vanskelig å tilfredsstille alle individuelle brukere når det kommer til 
fargevalg i web-applikasjonen. Elliot og Maier (2014) påpeker at meningen mennesker gir 
til farger baserer seg på sosial læring, det vil si at miljøet man er oppvokst i, og lever i 
påvirker hvordan man ser på, og gir mening til forskjellige farger. Med forskjellige kulturer, 
og religioner følger det altså en tilknytning til hva slags mening man ser i, og oppfatter om 
farger. «Color meanings, and therefore color effects on psychological functioning, are 
clearly a function of social learning (i.e., the repeated pairing of color and particular 
concepts, messages, and experiences over time and multiple repetition)» (Elliot & Maier, 
2014, s. 111). 
 
Fargene vi har valgt er som nevnt enten justerte versjoner av Skachkova sine farger, eller 
farger valgt på bakgrunn av tilbakemeldinger fra testdeltakere under brukertesting. I det 
store og hele er fargene slik de er nå mest av alt valgt ut på bakgrunn av lovverk. Det 
viktigste er at fargene vi har valgt, som nevnt tilfredsstiller kravet formulert i WCAG 2.0 
om at kontrastforholdet mellom teksten og bakgrunnen skal være minst 4,5:1. 
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8.5 WCAG 2.1-standarden 
De nye fremtidige minimumskravene, som legges til i WCAG 2.1-standarden, er definert i 
tabell 8.  
 

Tabell 8 - Sjekkliste WCAG 2.1. 

Nummer Krav Hvordan vi har løst dette 

1.3.4 Visningsretning (Nivå A) 
- Brukeren må få velge om innholdet skal 
vises i liggende eller stående retning. 

Visningsretning i web-
applikasjonen har ikke 
innvirkning på verken 
funksjonalitet eller innhold. 

1.3.5 Identifiser formål med inndata (Nivå AA) 
- Skjemaelementer er kodet med 
inndataformål. 

Ikke aktuell 

1.4.10 Dynamisk tilpasning (Reflow. Nivå AA) 
- Innhold skal kunne endres til 400 prosent 
størrelse uten tap av informasjon eller 
funksjonalitet. 

Innholdet kan forstørres 
400% uten tap av informasjon 
eller funksjonalitet. 

1.4.11 Kontrast for ikke-tekstlig innhold (Nivå 
AA) 
- Ikke-tekstlig innhold skal ha et 
kontrastforhold på minst 3:1 mot farge(r) 
som ligger ved siden av. 

Alt innhold bortsett fra 
bakgrunnen til ScrollUp-
komponentet oppfyller dette 
punktet 

1.4.12 Tekstavstand (Nivå AA) 
- Tekstavstanden skal kunne overstyres for å 
gjøre teksten lettere å lese. 

Fremtidig arbeid 

1.4.13 Pekerfølsomt innhold eller innhold ved 
tastaturfokus (Nivå AA) 
- Brukeren skal ha mer kontroll over 
innholdet på nettsiden som får fokus med 
musepeker eller tastatur. 

Ikke aktuell 

2.1.4 Hurtigtaster som består av ett tegn (Nivå A) 
- Brukeren skal enkelt kunne slå av 
hurtigtaster som består av ett tegn. 

Fremtidig arbeid 

2.5.1 Pekerbevegelser (Nivå A) 
- Innhold på nettsiden skal kunne brukes 
med enkel pekerinput. 

Alt innhold kan benyttes ved 
hjelp av enkel pekerinput. 

2.5.2 Pekeravbrytelse (Nivå A) Fremtidig arbeid 

https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/webdirektivet-og-wcag-21/wcag-21-standarden/134-visningsretning-niva
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/webdirektivet-og-wcag-21/wcag-21-standarden/135-identifiser-formal-med-inndata-niva-aa
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/webdirektivet-og-wcag-21/wcag-21-standarden/1410-dynamisk-tilpasning-reflow-niva-aa
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/webdirektivet-og-wcag-21/wcag-21-standarden/1411-kontrast-ikke-tekstlig-innhold-niva-aa
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/webdirektivet-og-wcag-21/wcag-21-standarden/1411-kontrast-ikke-tekstlig-innhold-niva-aa
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/webdirektivet-og-wcag-21/wcag-21-standarden/1412-tekstavstand-niva-aa
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/webdirektivet-og-wcag-21/wcag-21-standarden/1413-pekerfolsomt-innhold-eller-innhold-ved-tastaturfokus-niva-aa
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/webdirektivet-og-wcag-21/wcag-21-standarden/1413-pekerfolsomt-innhold-eller-innhold-ved-tastaturfokus-niva-aa
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/webdirektivet-og-wcag-21/wcag-21-standarden/214-hurtigtaster-som-bestar-av-ett-tegn-niva
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/webdirektivet-og-wcag-21/wcag-21-standarden/251-pekerbevegelser-niva
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/webdirektivet-og-wcag-21/wcag-21-standarden/252-pekeravbrytelse-niva
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- Uheldige og feilaktige input via mus eller 
berøringsskjerm skal lettere kunne 
forhindres. 

2.5.3 Ledetekst i navn (Nivå A) 
- Brukere som bruker visuelle ledetekster 
skal også kunne bruke kodede ledetekster. 

Fremtidig arbeid 

2.5.4 Bevegelsesaktivering (Nivå A) 
- Funksjonalitet som kan betjenes med å 
bevege enheten eller ved brukerbevegelse, 
skal også kunne betjenes med 
brukersnittkomponenter. 

Ikke aktuell 

4.1.3 Statusbeskjeder (Nivå AA) 
- Brukeren skal få statusbeskjeder om 
viktige endringer på nettsiden uten at det gir 
kontekstendring. 

Fremtidig arbeid 

 

8.6 Brukertesting av web-applikasjonen 
I brukertestingen av web-applikasjonen benyttet vi samme strategi som ved testingen av 
prototypene. Vi noterte tilbakemeldinger og observasjoner underveis, og analyserte 
/kategoriserte disse etter hver avsluttet brukertest. På bakgrunn av resultatene, gjorde vi 
endringer i web-applikasjonen, før vi begynte å teste web-applikasjonen igjen. 
Testdeltakere ble vervet gjennom venner og familie til brukertestene i utviklingsprosessen. 
  
8.6.1 Web-applikasjon: Første iterasjon 
Den første iterasjonen (figur 22, 23 og 24) av web-applikasjonen hadde svært begrenset 
innhold. Vi ventet fremdeles på å få tilsendt SMART-innholdet, og denne iterasjonen 
inneholdt i hovedsak den sirkulære SVG-menyen, breadcrumbs og lorem ipsum for å 
illustrere det tekstlige innholdet i ulike meny-kategorier, samt to forskjellige design på 
impact-kategoriene. Det ble kun utført tester på to personer ved denne iterasjonen, da det 
oppstod problemer som hindret videre testing. 
 
Oppgave: 
Web-applikasjonen mangler SMART-innhold. Testdeltakerne fikk i oppgave å navigere 
seg rundt på siden samtidig som forklarte hva de tenkte om og forventet av forskjellige 
handlinger. I denne fasen så vi i hovedsak på tilbakemeldinger rundt de to design-
forslagene vi hadde utviklet til impact-kategoriene. Vi spurte og om tilbakemelding på 
mørk versus lys bakgrunnsfarge. 
 
 
 

https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/webdirektivet-og-wcag-21/wcag-21-standarden/253-ledetekst-i-navn-niva
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/webdirektivet-og-wcag-21/wcag-21-standarden/254-bevegelsesaktivering-niva
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/webdirektivet-og-wcag-21/wcag-21-standarden/413-statusbeskjeder-niva-aa
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Testdeltaker 1 
Web-applikasjonen oppleves som grei å navigere seg rundt i. Testdeltakeren setter pris på 
breadcrumbs for bevisstgjøring av hvor man befinner seg. Liker best de store impact-
knappene, men synes ingen av alternativene var fine. Testdeltakeren har ikke tenkt på 
bakgrunnsfargen, men sier til slutt at han/hun vanligvis foretrekker hvite/lyse 
bakgrunnsfarger da det er mest vanlig. Spør om det er ‘nattmodus’ pga. den svarte 
bakgrunnsfargen. 
   
Testdeltaker 2  
Testdeltakeren informerer om at nettsiden er alt for mørk, og poengterer at det ville vært 
finere med en lysere bakgrunnsfarge. De to alternativene til impact-visning blir begge 
kategorisert som ‘gammeldagse’. Det enkelt å navigere på nettsiden og den sirkulære 
menyen blir trukket frem som ‘morsom’ og ‘annerledes’. Lurer på om nettsiden skal være 
så “tom”. 
 
Observasjoner fra brukertestingen 
Testdeltakerne utforsker web-applikasjonen med den sirkulære menyen. Noen ganger 
trykker de på breadcrumb-navigasjonen. Begge forsøker flere ganger å trykke på de ulike 
impact-kategoriene som foreløpig manglet noe innhold/funksjonalitet. 
 
Brukertest oppsummering, 1. iterasjon av web-applikasjon. 
Etter å ha gått gjennom notatene fra de to første testene, endte vi opp med følgende 
resultater (tabell 9): 

 
Tabell 9 - Tilbakemeldinger, brukertest av prototype (første iterasjon) 

Tilbakemeldinger: 

• Utseende på impacts-kategoriene oppleves som umoderne. 

• Bakgrunnen burde være lys (eventuelt med mulighet for mørk/nattmodus). 

• Web-applikasjonen oppleves som tom (avhengig av SMART-innhold). 
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Figur 22 - Web-applikasjon, første iterasjon: Startside. 

 

 
Figur 23 - Web-applikasjon, første iterasjon: Oversikt over impacts, variant 1. 
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Figur 24 - Web-applikasjon, første iterasjon: Oversikt over impacts, variant 2. 
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8.6.2 Web-applikasjon: Andre iterasjon 
Den andre iterasjonen (figur 25, 26, 27 og 28) av web-applikasjonen var videreutviklet på 
bakgrunn av tilbakemeldingene fra foregående brukertester. Vi begynte her og også teste 
web-applikasjonen på mobil. Denne gangen utførte vi tester på tre personer. NB! Det ble 
underveis i brukertesten av første testdeltaker oppdager at ‘scrollingen’ på mobil var 
hakkete. Dette ble utbedret før de to siste testene. 
 
Oppgave: 
Web-applikasjonen mangler fremdeles SMART-innhold. Testdeltakerne fikk i likhet med 
foregående runde, i oppgave å navigere seg rundt på siden samtidig som forklarte hva de 
tenkte om og forventet av forskjellige handlinger. 
 
Testdeltaker 1 
Desktop: Testdeltakeren synes det er benyttet for mange ulike farger. Foreslår at det heller 
burde benyttes flere toner av en farge. Sier det ikke er så mye å gjøre på nettsiden. 
 
Mobil: Bokmerket (linker til smart.uio.no) tar for mye plass når man ‘scroller’ og at 
‘scrollingen’ ikke fungerer ordentlig (hakkete). Sier det er irriterende at meny-knappen 
(hamburger-meny) krasjer med innholdet når man ‘scroller’ nedover. 
 
Testdeltaker 2 
Desktop: Sier at nettsiden ser fin ut, men påpeker at de forskjellige fargene i The mobile 
lifecycle-logoen øverst, ikke er særlig fin. Liker navigasjonen med den sirkulære menyen. 
 
Mobil: Synes nettsiden er finere på mobil enn på desktop. Sier at SMART-logo tar mye 
plass og at det ser litt rart ut at den er så mye større enn meny-knappen som ligger på motsatt 
side. 
 
Testdeltaker 3 
Desktop: Sier startsiden er veldig fint, men opplever samtidig at det ‘mangler noe’ der. 
Lurer på hvorfor det er så mange forskjellige farger i The mobile lifecycle-logoen. 
Testdeltakeren liker ikke utformingen på knappene for å valg av impact-element, men at 
de er morsomme i form av hvordan de endrer farge når man holder musen over de og 
innhold ved trykk. 
 
Mobil: Synes info-boksene utnytter for lite av mobilens skjermbredde. Lurer på om den 
lilla fargen i knappene har noe ‘symbolsk betydning’.  
 
Observasjoner fra brukertestingen 
På desktop var observasjonene i stor grad like som foregående iterasjon. Testdeltakerne 
benyttet den sirkulære menyen til å navigere. I tillegg var det mye interaksjon med impact-
knappene som endret farge og innhold. 
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På mobil observerte at første testdeltaker fikk problemer med ‘scrollingen’ (grunnet feil i 
koden). Ellers navigerte brukerne ved hjelp av hamburger-menyen. To av test-deltakerne 
trykket på SMART-linken ved et uhell, hvorav den ene trengte hjelp for å returnere til web-
applikasjonen. 
 
Brukertest oppsummering, 2. iterasjon av web-applikasjon. 
Etter å ha gått gjennom notatene fra de tre brukertestene, endte vi opp med følgende 
resultater (tabell 10): 

 
Tabell 10 - Tilbakemeldinger, brukertest av prototype (andre iterasjon) 

Tilbakemeldinger: 

• For stor variasjon av farger. 

• The mobile lifecycle-logen får negative tilbakemeldinger. 

• SMART-logoen tar for mye plass på mobil. 

 

 
Figur 25 - Web-applikasjon, andre iterasjon: Startside. 
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Figur 26 - Web-applikasjon, andre iterasjon: Oversikt over impacts. 

 

 
Figur 27 - Web-applikasjon, andre iterasjon: Interaksjon med impact. 
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Figur 28 - Web-applikasjon, andre iterasjon: Mobilvisning 

 
8.6.3 Web-applikasjon: Tredje iterasjon 
Den tredje iterasjonen (figur 29, 30, 31 og 32) av web-applikasjonen var videreutviklet på 
bakgrunn av tilbakemeldingene fra foregående brukertester. I denne versjonen hadde vi 
mottatt og lagt inn SMART-innholdet. Brukertesten ble utført på tre personer. NB! På 
bakgrunn av at denne iterasjonen var mye mer komplett, er tilbakemeldingene mer 
omfattende i denne runden med brukertesting. 
 
Oppgave: 
Web-applikasjonen har nå fått innhold og testdeltakerne fikk i hovedoppgave å navigere 
seg rundt i web-applikasjonen, samtidig som de studerer innholdet. Som en deloppgave får 
testdeltakerne i oppgave å navigere seg fram til impact-kategorien ‘Biodiversity’ i Resource 
Extraction-siden. Testdeltakerne blir oppfordret til å tenke høyt. 
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Testdeltaker 1 
Desktop: Testdeltakeren synes det blir for mye tekst på Home-siden. Teksten oppleves ikke 
som engasjerende. Sier det ville vært bedre med flere bilder på Home-siden. Youtube-
filmen som er plassert helt øverst, synes testdeltakeren at burde vært plassert helt i bunnen 
eller eventuelt i midten. Synes teksten over den sirkulære menyen er overflødig, da han/hun 
mener det virker som det er antatt av brukeren ikke ‘skjønner’ hvordan menyen fungerer. 
Synes teksten burde endres eller fjernes. Sier at det hadde gitt mer mening om teksten kom 
til syne avhengig av hvilken meny-element musen var over, og forklarte hva som skjer hvis 
man klikker på de forskjellige meny-elementene ‘klikk her for å lære mer om Resource 
extraction’. Synes det burde kommet tydeligere frem at SMART-knappen sender brukeren 
til SMARTs hjemmeside.  
 
Testdeltakeren synes den første siden man møter er lite engasjerende, sammenlignet med 
hvordan sidene for environmental- og social impacts ser ut. Sier det er fort gjort å tenke 
‘Skal jeg gidde å trykke meg videre’. Testdeltakeren synes ikke impact-knappene ser ut 
som knapper. Sier det burde vært en annen måte å navigere seg mellom Social og 
Environmental. For eksempel med en pil eller lignende. Testdeltakeren synes at fargene til 
livssyklus-fasene kunne gått igjen i de forskjellige kategori-knappene. 
 
Testdeltakeren skjønner poenget med at den sirkulære menyen skal indikere en livssyklus, 
men synes ikke det er den beste måte å navigere på. 
 
Mobil: Testdeltakeren synes det burde være en kort og tydelig tekst på Home-siden, som 
forklarer hva man kan lære om. Synes teksten som er der er for lang og uinteressant. Sier 
at det tydelige fokuset på en sirkulær livssyklus (fra desktop) forsvinner på mobil. 
Testdeltakeren synes det burde kommet tydeligere frem hva en impact egentlig er. 
Testdeltakeren synes navigeringen på mobil er enkel og sier at han ikke ville endret noe på 
den. 
 
Observasjoner fra brukertestingen 
På desktop observerte vi at testdeltakeren em liten stund virket usikker på hvordan å løse 
den tildelte oppgaven, da han/hun bruker litt tid på å finne ut hvor man kan trykke for å 
navigere seg inn til impact-kategoriene.   
 
På mobil bruker deltakeren litt tid på å lese innholdet på Home-siden før han/hun navigerer 
videre med hamburger-menyen.  
 
Testdeltaker 2 
Tilbakemelding desktop-versjon:  
Det første testdeltakeren sier er: ‘Skal jeg se på den videoen?’. Testdeltakeren synes det er 
for mye tekst på startsiden, og påpeker at han/hun skulle ønske det gikk an å ‘gjøre mer’. 
Påpeker at for de som ikke nødvendigvis er kjempeinteresserte i mobilens livssyklus, vil 
dette oppleves som en litt ‘overveldende’ velkomst.  
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Synes smart-logoen kunne sett bedre ut, og muligens hatt litt mer informasjon om hva som 
skjer når man trykker på den. Kommenterer at han/hun synes livssyklus-hjulet er 
interessant, og en fin måte å navigere seg rundt i web-applikasjonen på.   
 
Tilbakemeldinger mobilversjon:  
Testdeltakeren har ingen problemer med mobilversjonen, og synes den fungerer fint. 
Presiserer at kommentaren om innhold på startsiden i desktop-versjonen, også gjelder for 
mobilversjonen.  
 
Observasjoner fra brukertestingen 
På desktop navigerer testdeltakeren seg fint rundt i web-applikasjonen og har ingen 
problemer med å forstå hvordan man skal benytte livssyklus-hjulet, men støter på tre 
problemer underveis i brukertestingen:  
 

• Forstår ikke selv at man kan navigere seg videre til impact-kategoriene social og 
environmental inne i livssyklus-fasene,  

• Blir stående fast forholdsvis tidlig i testen da han/hun ikke får til å ‘scrolle’ lengre 
(musepekeren befinner seg på venstre halvdel av skjermen og kun høyre side er 
‘scroll-bar’),  

• Når testdeltakeren skal utføre oppgaven med å finne frem til den spesifikke impact-
kategorien ‘Biodiversity’ på Resource Extraction-siden, stopper det opp. Brukeren 
forstår ikke at det er knapper for å komme seg inn til de forskjellige impact-
kategoriene. Testdeltakeren må til slutt ha hjelp for å kunne løse oppgaven,  

 
På mobil navigerer testdeltakeren seg enkelt rundt i web-applikasjonen, og virker ikke å 
støte på noen problemer.   
 
Testdeltaker 3 
Desktop: Spør om man er ‘nødt til å lese alt’ på Home-siden. Testdeltakeren liker 
navigeringen i livssyklus-hjulet.  
 
Testdeltakeren synes knappene burde være tydeligere, og foreslår at man for eksempel 
benytter farger for å gjøre knappene tydeligere. Synes måten man viser impacts på er gjort 
på en fin måte. 
 
Testdeltakeren påpeker at han/hun synes web-applikasjonen sin desktop-versjon er enkel å 
bruke og at hamburger-menyen (etter kort innføring) fungerer fint til å navigere seg mellom 
de ulike sidene.  
 
Observasjoner fra brukertestingen 
På desktop ignorerer testdeltakeren knappene for å navigere seg inn på impact-kategoriene, 
og blir etter en liten stund forklart at man kan trykke seg videre inn på environmental og 
social. 
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På mobil forblir testdeltakeren på Home-siden uten å benytte hamburger-menyen, vi velger 
derfor å fortelle om muligheten til å benytte seg av hamburger-menyen. Etter å ha fått en 
innføring i hvordan hamburger-menyen fungerer, begynner brukeren å navigere seg 
mellom de ulike sidene. Det er tydelig at testdeltakeren ikke er den mest drevne i bruk av 
web-applikasjoner, men han/hun forstår og mestrer navigasjonen raskt. 
 
Brukertest oppsummering, 3. iterasjon av web-applikasjon. 
Etter å ha gått gjennom notatene fra de tre brukertestene, endte vi opp med følgende 
resultater (tabell 11):  
 

Tabell 11 - Tilbakemeldinger, brukertest av prototype (tredje iterasjon) 

Tilbakemeldinger: 

• Alle testdeltakerne påpeker at det er for mye tekst på Home-siden, dette gjelder både 
på desktop og mobil. 

• Knappene for å navigere seg inn til de ulike impact-kategoriene er for uklare. 

• Deltakerne misliker utseende på SMART-logoen i header-en. 

• Home-siden burde ikke starte med en youtube-video. Hvis den skal være med, bør den 
flyttes. 

 

 
Figur 29 - Web-applikasjon, tredje iterasjon: Startside 
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Figur 30 - Web-applikasjon, tredje iterasjon: Menyvalg, Resource extraction. 

 

 
Figur 31 - Web-applikasjon, tredje iterasjon: Oversikt over impacts 
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Figur 32 - Web-applikasjon, tredje iterasjon: Mobilvisning. 

 
Tilbakemeldinger og observasjoner fra siste iterasjonen med brukertesting av web-
applikasjonen ble tatt med inn i den avsluttende utviklingsfasen av web-applikasjonen. Den 
endelige versjonen av web-applikasjonen presenteres i sin helhet i kapittel 9. 
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9. Web-applikasjon 
I dette kapittelet presenterer vi den React.js-utviklede web-applikasjonen. Til å starte med 
går vi gjennom web-applikasjonen på desktop og mobil hver for seg, før vi presenterer 
ytterligere funksjonalitet. Til slutt i kapittelet gjør vi rede for midlertidig hosting av web-
applikasjonen. 
 
9.1 Desktop 
På desktop (>=850 piksler) er den sirkulære navigasjonen sentral. Denne navigasjonen 
(figur 33) er tilgjengelig på samme sted i hele web-applikasjonen, med unntak av 
NotFound- og Sitemap-siden. Videre presenterer vi et utvalg av komponenter og 
kodesnutter for å vise hvordan vi har løst web-applikasjonen sin desktop versjon. 
 

 
Figur 33 - Web-applikasjonens Home-side, på desktop (store enheter). 

 

DesktopHeader 
Komponentet DesktopHeader består av en hjem-lenke i form av teksten The Mobile Phone 
Lifecycle.  Tittelen i midten som viser aktiv side, er utviklet for å oppfylle krav 2.4.2 - 
sidetitler (se kapittel 8.4). I figur 34 kan man se at det står ‘Design’ i midten av header-en, 
dette for å tydeliggjøre til brukeren hvor han/hun befinner seg.  
 
I hjørnet oppe til høyre i figur 33 ser man en link til SMART-nettsiden. Grunnen til at vi 
implementerte denne knappen er at vi i møte med USIT (se vedlegg C), ble gjort 
oppmerksomme på at det var ønskelig med noe som kunne knytte web-applikasjonen vår 
opp mot nettsiden til SMART. Grunnen til dette er at vi ikke benytter designet som ellers 
er på dette domenet. 
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Komponentet DesktopHeader kalles fra de forskjellige sidene med en pageHeader-
property som avgjør hvilken tittel som skal vises i midten av header-en (figur 34).    
 

 
Figur 34 - DesktopHeader-komponent sett fra Design-siden. 
 

<div className="desktop-header"> 
    <NavLink className="desktop-header-link" to="/home"> 
        The mobile phone lifecycle 
    </NavLink> 
    <div className="desktop-active-page">  
        {this.props.pageHeader} 
    </div> 
    <a href="http://smart.uio.no"> 
        <div className="desktop-bookmark"> SMART </div> 
    </a> 
</div> 

Figur 35 - Returverdien til DesktopHeader sin render()-metode - side xx 
 
Breadcrumbs 
For å unngå at brukeren blir forvirret over hvor han/hun befinner seg i web-applikasjonen, 
har vi laget et Breadcrumbs-komponent for å vise brukeren hvor han/hun har beveget seg i 
hierarkiet. Krug (2014) presiserer i boken «Don't make me think, revisited» at man ved å 
benytte breadcrumbs (se figur 36 og 37) gir brukeren en logisk måte å utføre to ting man 
gjør mye av på nettsider: gå en side tilbake, eller returnere til startsiden.  
 
Når komponentet kalles fra de forskjellige sidene, blir det også sendt med en fromPage-
property som sier hvor kallet på komponentet kommer fra. Avhengig av fromPage (figur 
38) settes tekst og link-path i det andre leddet (figur 37) av komponentet (figur 39). 
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Figur 36 - Breadcrumb-komponent 1. nivå.  
 

Figur 37 - Breadcrumb-komponent 2. nivå. 
 

if (this.props.fromPage === "manufacturing") { 
    this.setState({ 
        linkPath: "/manufacturing", 
        linkText: "Manufacturing" 
    }); 
} 

Figur 38 - Conditional rendering i Breadcrumb-komponentet. 
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render() { 
    return (         
        <div className="breadcrumb"> 
            <NavLink to="/"> 
                <div className="prevPage">Home</div> 
            </NavLink> 
            <div className="breadcrumbSpacing"> 
                {" "} 
                <span  
                    className="breadcrumbArrow"> 
                    &#8594; 
                </span> 
            </div> 
            <NavLink 
                tabIndex={this.state.tabIndexFix} 
                to={this.state.linkPath}> 
                <div  
                    className="activePage"> 
                    {this.state.linkText} 
                </div> 
            </NavLink> 
        </div> 
    ); 
} 

Figur 39 - Returverdien til Breadcrumb sin render()-metode. 
 

Desktop-meny 
Den sirkulære menyen (figur 40) er laget ved hjelp av SVG og består av egne komponenter 
for hver del av menyen. Alle SVG-filene er laget med Adobe Illustrator. Når man trykker 
inn på de forskjellige menyvalgene endres fargen på de resterende meny-elementene for å 
tydeliggjøre hvilket menyvalg som er aktivt. Det er også en hover-effekt. 
 
For å definere området til SVG-menyen har vi benyttet viewBox-attributtet. Attributtet tar 
inn fire nummer som bestemmer min-x, min-y, width og height. For å gjøre SVG-området 
(figur 41) vårt responsivt har vi plassert det i en skalerbar div-container. SVG-koden består 
i hovedsak av store bolker med <path>-elementer (figur 42), og noen <circle>- og 
<polygon>-elementer. Der det er benyttet flere SVG-elementer er container-elementet <g> 
benyttet.  
 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/SVG/Attribute/viewBox
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/SVG/Tutorial/Paths
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/SVG/Element/circle
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/SVG/Element/polygon
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/SVG/Element/g
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Figur 40 - Meny-komponentet, design (SVG). 

 

<div className="scaling-svg-container"> 
    <MediaQuery minHeight="440px"> 
        <svg viewBox="0 0 425 425" className="scaling-svg"> 
            <Design /> 
            <ResourceExtraction /> 
            <Manufacturing /> 
            <Transport /> 
            <Use /> 
            <EndOfLife /> 
            <Home /> 
        </svg> 
    </MediaQuery> 
</div> 

Figur 41 - Definering av SVG-viewbox og skalerbar div-container. 
 

<path 
    d="M158,83.9l-35.2-31.4C96.3,67.8,73.3,90,56.5,118.2c-14.6, 
    24.6-22.9,51.2-25.4,78l44 .4-14.9l67.1,21.6c1.4-9.5,4.6-18 
    .9,9.8-27.6c5-8.4,11.4-15.4,18.6-21L158,83.9zM118.9,48.8l14 
    .5-13C77.3,52.9,53.7,76.5,36.2,106c-18.4,3127.9,64.829.3,98. 
    3l19.1-6.4c2.2-28.2,10.8-56.3,26.2-82.3C69.1,87.2,92.3,64.7, 
    118.9,48.8z" 
/> 

Figur 42 - Eksempel på <path>-element fra Design-komponentet. 
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ScrollUpDesktop 
For å øke brukervennligheten i web-applikasjonen valgte vi å legge til en knapp for rask 
navigering tilbake til toppen av nettsiden. Dette gjør at bruker effektivt kommer seg tilbake 
til toppen av dokumentet og kan utforske videre.  
 
Knappen for å «scrolle» til toppen av siden er alltid synlig nede i høyre hjørne av skjermen 
(figur 43). For å gjøre designet litt mer ‘lekent’, har vi valgt å bruke emoji-ikonet med en 
finger som peker oppover. Når brukeren tab-er eller hover over knappen, blir bakgrunnen 
mørkere og musepekeren endres til fra en pil til peker for å indikere at den er klikkbar. 
Komponentet benytter html-attributtet <a> href for å flytte fokuset opp til en definerte id 
#top (figur 44). For å gjøre dette effektivt er en <div> med nevnte id plassert ved ønsket 
posisjon i hver side. 
 

 
Figur 43 - ScrollUpDesktop-komponentet, design. 

 

render() { 
    return ( 
        <a  
            style={{textDecoration: 'none'}}  
            className="return-to-top-button"  
            href="#top" 
            role="button" 
            title="Jump to top of page">  
            <span  
                role="img"  
                aria-label="finger pointing upwards"> 
                ☝️   
            </span> 
        </a> 
    ) 
} 

Figur 44 - Returverdien til ScrollUpDesktop sin render()-metode. 
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9.2 Mobil 
På mobil (<850 piksler) valgte vi å erstatte den sirkulære menyen med en hamburger-meny, 
da det ikke ville være hensiktsmessig å benytte den for navigasjon på enheter med små 
skjermer. Ifølge SSB (2018) benytter 87 prosent av personer i alderen 9-79 år, mobilen til 
å bruke internett. Det er derfor svært viktig at web-applikasjonen fungerer godt på mobile 
enheter. For å sikre dette, gjennomførte vi brukertester på mobil også. I tillegg har vi 
gjennom hele utviklingsprosessen hatt stort fokus på hvordan web-applikasjonen fungerer 
på små enheter (figur 45), og at den skal ha god tilgjengelighet på disse. I tillegg til 
hamburger-menyen har vi på Home-siden lagt til lenker til de ulike livssyklus-fasene. Vi 
vil videre presentere utvalgte komponenter og kodesnutter for å vise hvordan vi har løst 
web-applikasjonen på mobile enheter. 
 

 
 

Figur 45 - Web-applikasjonens Home-side og hamburger-meny, på mobile enheter. 
 
ScrollToMain 
For å oppfylle kravet 2.4.1 Hoppe over blokker (Nivå A) (se kapittel 8.4) opprettet vi 
komponentet ‘ScrollToMain’ som lar brukere hoppe til sidens hovedinnhold ved 
tastaturnavigering. Lenken er skjult (figur 46) under headeren ved hjelp av CSS-property-
en z-index frem til (figur 48) brukeren benytter tastaturnavigeringen. Lenken er første 
navigeringspunkt på hver side den er implementert i. Komponentet benytter html-attributtet 
<a> href (figur 48) for å flytte fokuset ned til id-en #main-content (figur 49). Denne id-en 
er definert i elementet vi ønsker å hoppe til.  
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Figur 46 - ScrollToMain-komponentet uten fokus. 
 

Figur 47 - ScrollToMain-komponentet i fokus. 
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render() { 
    return ( 
        <a  
            className="jump-to-main" 
            title="link to main content of page"  
            href="#main-content"> 
            Jump to main content 
        </a>  
    ) 
} 

Figur 48 - Returverdien til ScrollToMain sin render()-metode. 
 

{/* For the ScrollToMain component */} 
<div id="main-content" /> 
{content} 

Figur 49 - <div>-element med id=”main-content”, for ScrollToMain-komponentet. 
 
MobileHeader 
Komponentet MobileHeader (figur 50) består av en tittel i midten som viser hvilken side 
som er aktiv og til høyre er en link til SMART-nettsiden. Som i DesktopHeader er 
sidetittelen lagt til for å oppfylle WCAG krav 2.4.2 - sidetitler (se kapittel 8.4), mens 
koblingen til SMART er der for å skape en relasjon til SMART sin hovedside.  
 
Komponentet (figur 51) MobileHeader kalles fra de forskjellige sidene med en 
pageHeader-property som avgjøre hvilken tittel som skal vises i midten.  
 

 
Figur 50 - MobileHeader-komponentet sett fra Design-siden. 
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render() { 
    return ( 
        <div> 
            <div className="mobile-header">  
                {this.props.pageHeader}  
            </div> 
            <a  
                tabIndex="0" 
                className="mobile-bookmark"  
                title="link to SMART's website"  
                href="http://smart.uio.no">  
                S  
            </a> 
        </div> 
    ); 
} 

Figur 51 - Returverdien til MobileHeader sin render()-metode. 
 
Mobile-meny 
I komponentet Mobile har vi benyttet det eksterne komponentet react-burger-menu for 
navigering på små skjermer. react-burger-menu-komponentet er distribuert under MIT-
lisens og kan derfor fritt endres og brukes slik vi måtte ønske. Vi valgte å benytte 
hamburgermeny (figur 52 og 53) for navigering i web-applikasjonen sin mobilversjon 
fordi dette er en velkjent måte for de fleste å navigere seg rundt i hierarkiet ved bruk av 
små skjermer.  

Vi oppdaget et tilgjengelighetsproblem ved dette komponentet da det ved 
tastaturnavigering er mulig å navigere seg gjennom både den lukkede meny og alle 
elementene bak en åpnet meny. For å løse førstnevnte problem opprettet vi funksjonen 
isMenuOpen (figur 54) som sjekker om menyen er aktiv. Hvis menyen ikke er aktiv, settes 
tabIndex-en til menyelementene til -1 som gjør den utilgjengelig ved tastaturnavigering. 
Hvis den derimot er åpen, settes tabIndex til 0 som gjør den tilgjengelig for 
tastaturnavigering. Per dags dato er det fortsatt mulige å navigere seg forbi krysset i en 
aktiv meny og gjennom elementene bak. Dette bør ikke være mulig, og burde fikses fra et 
tilgjengelighetsperspektiv. Et meny-element vises i figur 55. 
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Figur 52 - Mobile-menyen sett fra Design-siden. 

 

 
Figur 53 - Aktiv Mobile-meny i Design-siden. 
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/* Function to prevent keyboard users to tab through inactive / 
hidden menu */ 
isMenuOpen(state) { 
    if(state.isOpen){ 
        this.setState({ 
            tabIndex: 0  
        }) 
    } else { 
        this.setState({ 
            tabIndex: -1 
        }) 
    } 
} 

Figur 54 - isMenuOpen-metoden hindrer tastaturnavigering gjennom inaktiv meny. 
 

<li title="Home"> 
    <NavLink  
        tabIndex={this.state.tabIndex}  
        className="bm-item menu-element"  
        to ="/home">  
        Home  
    </NavLink> 
</li> 

Figur 55 - <li>-element i Mobile-menyen. 
 

ScrollUpMobile 
Funksjonen window.scrollTo(x,y) tar inn to parametere som sier hvilken posisjon du 
ønsker vist i øvre, venstre hjørne. Ved å skrive ‘window.scrollTo(0,0), sier vi at skjermens 
posisjon skal være scrollet helt til venstre på x-aksen og helt topp i y-aksen. Når brukeren 
klikker på knappen for scroll opp kalles funksjonen ‘handleScrollTop()’ (figur 57). For å 
gjøre funksjonen tilgjengelig for tastatur-brukere har vi også lagt til funksjonen 
‘handleKeyPress’ (figur 58) som fanger opp om brukeren trykker på ‘Enter’. 
 
ScrollUpMobile versus ScrollUpDesktop 
Komponentet ‘ScrollUpMobile’ (figur 56) skiller seg fra ‘ScrollUpDesktop’ med at den 
bruker funksjonen ‘window.scrollTo()’. Grunnen til at disse på to er løst på forskjellige 
måter, er at i desktop-versjonen er alltid venstre halvdel av skjermen i posisjon ‘0,0’, da 
venstre halvdel ikke er scrollbar.  
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Figur 56 - ScrollUpMobile-komponentet, design. 

 

/* Sets scroll position on both x and y axis */ 
handleScrollTop() { 
    window.scrollTo(0, 0); 
} 

Figur 57 - Metoden handleScrollTop() setter scroll-posisjon. 
 

/* Making scroll function accessible to keyboard users */ 
handleKeyPress = (event) => { 
    if(event.key === 'Enter'){ 
        this.handleScrollTop() 
    } 
} 

Figur 58 - handleKeyPress() tilgjengeliggjør handleScrollTop() for tastaturbrukere. 
 
Nettleserkompatibilitet 
Vi valgte å benytte ‘window.scrollTo()’ siden den har har bred støtte (figur 59) i nettlesere 
både på desktop og mobil. 
 

 
Figur 59 - Nettleserkompatibilitet, window.scrollTo() (MDN Web Docs, udatert b). 
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9.3 Ukategoriserte elementer 
Responsivt design 
For å sikre et responsivt design har vi installert det eksterne biblioteket react-responsive og 
benyttet <MediaQuery> (figur 60). Dette biblioteket benytter wrappere til å avgjøre hvilke 
komponenter som kalles avhengig av skjermstørrelse.  
 

<MediaQuery minWidth="850px"> 
    <DesktopContent /> 
</MediaQuery> 
      
<MediaQuery maxWidth="849px"> 
    <MobileContent /> 
</MediaQuery> 

Figur 60 - Bruk av <MediaQuery> i web-applikasjonen. 
 
Mobil-visning av applikasjonen er aktiv til og med 849 piksler, mens desktop-visning er 
fra og med 850 piksler og oppover. For å organisere innholdet har vi opprettet et eget 
komponent (DesktopContent eller MobileContent) for desktop- og mobilinnhold. 
 
NotFound og Sitemap 
NotFound-komponentet (figur 61) er utviklet for å sikre at brukere som havner på en lenke 
som det enten er noe galt med, eller er skrevet feil. Merry (2017) poengterer i en artikkel 
fra The Telegraph at en ‘not found’-side kan hindre at brukere som havner på en side som 
ikke fungerer eller eksisterer velger å forlate nettstedet. NotFound-komponentet (figur 61) 
gir brukeren informasjon om at noe er galt, og foreslår hva som kan gjøres for å fikse feilen. 
Et av forslagene den gir er å gå til web-applikasjonens Sitemap. Nettstedskartet utviklet vi 
i henhold til WCAG-krav 2.4.5 (se kapittel 8.4, tabell 7).  
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Figur 61 - Komponentene PageNotFound og Sitemap 

 
Sosial deling 
Skachkova ville ha funksjonalitet for deling på sosiale medier, for å øke oppmerksomheten 
på innholdet. window.location.href (figur 63) er en read only property som returnerer en 
url-en til den aktive siden. I og med at ScrollToMain- og ScrollUp-komponentene bruker 
href som legger til enten #main-content eller #top i url-en, gjøres det en sjekk på url-en 
(figur 62) for å avgjøre om den skal kutte bort noe før den gir lenken til knappene for sosial 
deling. 
 

 
Figur 62 - URL-eksempel 
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constructor() { 
    super(); 
    this.state = { 
        shareLink: window.location.href 
    }; 
}  
 
componentDidMount() { 
    if(this.state.shareLink.includes('#top')) { 
        this.setState({ 
            shareLink: this.state.shareLink.replace('#top', '') 
        }) 
    } 
    if(this.state.shareLink.includes('#main-content')) { 
        this.setState({ 
            hareLink: this.state.shareLink.replace('#main-
content',                  
            '') 
        }) 
    } 
    /* fallback - social sharing won't accept localhost links */ 
    if(this.state.shareLink.includes('localhost')) { 
        this.setState({ 
            shareLink:'https://www.smart.uio.no/research/life- 
            cycle-of-mobile-phones/' 
            }) 
        } 
    } 

Figur 63 - Sosial deling, URL-kutter. 
 
Footer 
I Footer-komponentet (figur 64) har vi samlet informasjon om nettstedet, koblingen til 
SMART-prosjektet, funksjonalitet for deling i sosiale medier og lenker til de ulike sidene 
og nettstedskartet. Med lenker tilgjengelig i Footer håper vi å sikre at brukere som når 
bunnen av de ulike sidene, går inn på nye sider fremfor å forlate web-applikasjonen. 
 

https://www.smart.uio.no/research/life-
https://www.smart.uio.no/research/life-
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Figur 64 - Web-applikasjonen footer 

 
Automatiserte tester 
For å kontrollere om koden vi produserte i utviklingsprosessen levde opp til standarden vi 
ønsket, og om vi holdt oss innenfor WCAG-retningslinjene benyttet vi oss av flere ulike 
testverktøy for å utføre automatiserte tester. Blant testverktøyene vi benyttet finner man 
chrome extension-en «WAVE - Evaluation Tool» (figur 65), W3Cs ‘Markup validation 
service’ (figur 66) og ‘CSS validation service’ (figur 67),  
 

 
Figur 65 - Resultater fra test utført på ‘home’ med WAVE sin evaluation tool for å 

evaluere tilgjengelighet.  
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   Figur 66 - Resultat av W3Cs ‘markup validation tool’ 

 

 
   Figur 67 - Resultat fra W3Cs ‘CSS validation service’. 

 
Font-fallback 
For å sikre kontinuitet i utseende på tvers av nettlesere og operativsystemer har vi definert 
flere fonttyper til CSS-property-en font-family (figur 68). Nettleseren går gjennom font-
family fra venstre til høyre og fortsetter helt til den finner en font den støtter (W3schools, 
udatert).   
 

font-family: Avenir Next, 'Open Sans', sans-serif , Helvetica; 

Figur 68 - Font-fallback. 
 
9.4 Midlertidig hosting 
For presentasjon av web-applikasjonen har vi midlertidig hostet web-applikasjonen på 
Amazon Web Services. AWS har fått tilgang til Github repository-et vårt, slik at alle 
endringer som pushes automatisk ‘deploy’-es.    
 
For demo av web-applikasjon:   
https://master.d2sfuxt1md4u4e.amplifyapp.com/ 
 
For tilgang til web-applikasjonens kildekode:  
https://github.com/Mvbraathen/interaction-master.git 

https://master.d2sfuxt1md4u4e.amplifyapp.com/home
https://master.d2sfuxt1md4u4e.amplifyapp.com/home
https://github.com/Mvbraathen/interaction-master.git
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10. Analyse og diskusjon 
I dette kapittelet vil vi presentere funnene vi har gjort i denne masteroppgaven. Til å 
begynne med diskuterer vi hvordan samspillet mellom konseptene fra det konseptuelle 
rammeverket har vist seg å være gjennom arbeidet med web-applikasjonen. Videre ser vi 
på spenningen mellom design og utvikling, før vi til slutt presenterer en guide med ni tips 
for å komme i gang med utvikling av universelt utformede web-applikasjoner.  
 
10.1 Det konseptuelle rammeverket 
I kapittel 3 presiserte vi at fokuset i vår oppgave ville ligge på tre spesifikke relasjoner: 
universell utforming og interaksjon, playfulness og universell utforming, og interaksjon og 
playfulness. Vi skal nå presentere innsikten vi har fått i disse relasjonene gjennom arbeidet 
med denne oppgaven. 
 
Universell utforming og interaksjon 
Relasjonen mellom konseptene universell utforming og interaksjon baserer seg på hvordan 
man implementerer interaktive elementer. Horton og Quesenbery (2014) diskuterer 
hvordan man kan designe for enkel interaksjon (‘easy interaction’) ved å ta enkelte 
forholdsregler. Som i stor grad handler om å tenke gjennom hvordan interaktive elementer 
både ser ut, er kodet og kommuniserer hvilken ‘tilstand’ de befinner seg i.   
 
Da de interaktive elementene, som for eksempel hamburgermenyen, livssyklus-
navigasjonen, og footeren med knapper for deling på sosiale medier (se figur 70) skulle 
implementeres i web-applikasjonen måtte vi ha et bevisst forhold til hvordan disse kunne 
gjøres tilgjengelige for ulike typer brukere. Vi har ved å følge retningslinjene punkt 2.1.1 
tastatur (nivå A), og punkt 2.4.7 synlig fokus (nivå AA) i WCAG 2.0 (se punkt 8.4, tabell 
7) sørget for at alt innhold som kan interageres med i web-applikasjonen er tilgjengelig når 
brukeren kun benytter seg av tastatur for å navigere, og at alt innholdet som interageres 
med får synlig fokus ved tastaturnavigering.  
 
«Most people who use wheelchairs understand how stairs are used, but affordance cannot 
help them climb a staircase» (Link-Rodrigue, 2009). Med andre ord holder det ikke å 
utforme grensesnitt ‘alle’ skjønner hvordan man skal bruke, om de er utformet på en måte 
som gjør at enkelte ikke har muligheten å utføre handlingene som kreves. Det kan 
argumenteres for at spenningen mellom universell utforming og interaksjon egentlig ikke 
handler om hva som er mulig og ikke, men heller hva som praktiseres. I forhold til Link-
Rodrigues betraktninger om ‘affordance’ møtte vi på et lignende problem med hamburger-
menyen. Til tross for at den er ‘selvforklarende’ for de aller fleste brukere, ville problemet 
med at tastatur-navigeringen først bladde gjennom elementene bak menyen (se figur 53), 
ført til en vanskelig og forvirrende opplevelse for brukere med for eksempel nedsatt 
synsevne. 
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Interaksjon og playfulness 
Konseptene interaksjon og playfulness har en tett relasjon, da mye av tematikken innenfor 
playfulness-konseptet handler om å gjøre interaksjon mer engasjerende, morsom og 
tiltrekkende. Likevel er det ikke slik at ethvert interaktivt element, nødvendigvis kan 
defineres som playful. Ifølge Moreno (2014) kan man ikke kalle en interaksjonsopplevelse 
‘playful’ før brukeren glemmer oppgaven han/hun skal utføre, og begynner å interagere for 
opplevelsens/utforskningens skyld. I web-applikasjonen har vi i stor grad fokusert på selve 
interaksjonen, men ikke implementert noe kun for å skape en ‘morsom’ opplevelse. Likevel 
er den sirkulære livssyklus-navigasjonen et element vi mener passer godt inn her (se figur 
70). Den gjør interaksjonen med livssyklus-fasene mer engasjerende og tiltrekkende, da 
den skiller seg fra ‘vanlige’ menyer.  
 
Vi mener at web-applikasjonen og dens innhold med forskningsresultater ville fått en 
positiv effekt av et høyere fokus på playfulness. Både for å engasjere brukeren, men også 
for å se hvordan det å presentere forskningsdata på en morsom og leken måte, ville påvirket 
interessen for selve innholdet. Eksempelvis kunne vi ha utviklet en quiz for SMARTs 
forskningsdata, eller utformet de ulike impact-kategorien på en måte som oppfordret til mer 
interaksjon fra brukerens side. Så lenge man er bevisst på og justerer seg etter konteksten, 
mener vi at playfulness kan implementeres med de fleste typer data, også forskningsdata. 
 
Playfulness og universell utforming 
Det er naturlig å tenke at playfulness og universell utforming er en dårlig kombinasjon. 
Etterhvert som vi ble kjent med de tilsynelatende ‘strenge’ kravene til universell utforming 
ble vi usikre på om konseptet playfulness lengre passet inn. Vi tenkte at playfulness ville 
påvirke tilgjengeligheten i web-applikasjonen negativt, og at forskjellene mellom de to var 
for stor. Anderson (2011) hevder derimot at de to konseptene utfyller hverandre på en god 
måte. Der fokus på brukbarhet sikrer en god opplevelse, kan fokus på playfulness sikre en 
fantastisk opplevelse. Likevel presiserer han at man ikke må blande ‘ease of use’ med det 
å faktisk ønske å bruke noe: «It wasn’t a focus on usability that made this a great 
experience. It was psychology» (Anderson, 2011, s.10).  
 
Anderson (ibid.) presiserer videre at man bør sikre seg at tjenesten er brukervennlig før 
man legger til elementer av playfulness. Hvis ikke kompliserer man bare opplevelsen enda 
mer. Den tette kobling mot universell utforming presiseres også av Shneiderman (2004), 
som beskriver tre punkter som bidrar til en morsom opplevelse: 1) Tilby funksjonene 
brukeren trenger for å oppnå målene sine, 2) Tilby brukervennlighet og pålitelighet, for å 
forhindre frustrasjon som undergraver den morsomme opplevelsen, 3) Engasjer brukeren 
med morsomme funksjoner. På bakgrunn av at vi har brukt store deler av oppgaven til å 
sikre universell utforming har konseptet playfulness fått mindre fokus.  
 
Det verdt å nevne at det er flere fallgruver når man skal implementere playfulness i en 
universelt utformet web-applikasjon. I mange eksempler man finner ved å utføre søk på 
‘playful website’ på internett, er det både dårlig støtte for tastatur-navigasjon og svake 
kontraster mellom elementer, tekst og bakgrunn. Spenningen mellom disse to konseptene 
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handler, i likhet med interaksjon og universell utforming, om selve utførelsen og ikke om 
det er mulig eller ikke. I web-applikasjonen vi har utviklet er den sirkulære menyen (figur 
40) både et eksempel på relasjonen mellom interaksjon og playfulness, men også et 
eksempel på spenningen mellom playfulness og universell utforming. I forhold til WCAGs 
punkt 1.4.5 (tabell 7) skal man unngå å benytte bilder av tekst, noe den sirkulære 
navigasjonen gjør per dags dato. Et annet element vi regner som en krysning mellom 
universell utforming og playfulness (men også tett knyttet til interaksjon) er 
ScrollUpMobile- og ScrollUpDesktop-komponentene (figur 43 og 56) som i tillegg til å 
gjøre det enklere for brukere å nå toppen av siden, også benytter et emoji-ikon for å 
illustrere funksjonaliteten til komponentet.   
 
Da vi i kapittel 3 presenterte det konseptuelle rammeverket, satt vi de ulike konseptene opp 
som likeverdige deler av prosjektet. Når vi nå er ferdig med det praktiske arbeidet i denne 
masteroppgaven, ser vi at balansen mellom de konseptene har utviklet seg til å bli ganske 
annerledes (figur 69).  
 

 
Figur 69 - Utviklingen av forholdene mellom konseptene. 

 
Samtalene vi innledningsvis hadde med USIT førte til at universell utforming fikk det 
største fokuset gjennom store deler av oppgaven. Det at vi ikke hadde så mye erfaring med 
å jobbe målrettet mot kravene til universell utforming (WCAG) fra tidligere, førte til at vi 
har brukt en del tid på å forsikre oss om at applikasjonen ble utviklet i henhold til 
retningslinjene. Siden dette konseptet fikk et så stort fokus, ble det naturlig nok litt mindre 
fokus på de andre konseptene.  
 
Av de to gjenværende konseptene har interaksjon vært i størst fokus. Vi har brukt mye tid 
gjennom utviklingsprosessen på å komme frem til hvordan brukerne skal interagere med 
SMARTs forskningsdata. Hvilket innhold som skal kunne interageres med og hvordan 
dette skal foregå, har vært et tema fra da vi mottok Skachkovas prototype. Vi skulle gjerne 
ha rukket å ha et større fokus mer interaksjon i sammenheng med konseptet playfulness, 
for å se hvordan vi kunne utvikle mer engasjerende brukeropplevelse. Til slutt har vi i figur 
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70 forsøkt å plassere de ulike tekniske elementene fra web-applikasjonen i forhold til 
konseptene. Det var vanskelig å bestemme seg for hvor mange av elementene skulle 
plasseres, da det i mange av dem er enkelt å argumentere for relasjon til alle konseptene.  

 
 

 
Figur 70 - Tekniske elementer utviklingen av web-applikasjonen i sammenheng med 

konseptene fra det konseptuelle rammeverket. 
 
10.2 Hva med universell utforming? 
Bakgrunnen for at universell utforming fikk et så stort fokus i vår oppgave at designet vi 
skulle basere web-applikasjonen vår på var utviklet uten fokus på universell utforming. 
Dette gjorde at vi, fremfor å hovedsakelig kunne fokusere på utvikling, først måtte utføre 
et ‘re-design’ for å sikre kravene til universell utforming. Om denne problemstillingen 
hadde blitt adressert i det opprinnelige designet, ville overføringen mellom de to 
masteroppgavene gått mer smidig. Etter fem år med informasjonsteknologistudier har 
temaet universell utforming blitt tatt opp i undervisningssammenheng ved flere 
anledninger. Likevel viser dette eksempelet at universell utforming er noe som kanskje ikke 
praktiseres så strengt som det burde.  
 
En statusmåling utført av Difi (2019c) viser at etter gjennomgang av 278 norske nettsider i 
privat- og offentlig sektor, samsvarer 60 prosent med kravene til universell utforming. Kun 
50 prosent av de analyserte nettsidene oppfylte kravet om at alt innhold og funksjonalitet 
skal være tilgjengelig for tastaturbrukere. Om disse resultatene er representative for 
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nettsider generelt i Norge, antyder det at det er et stort etterslep når det kommer til 
universell utforming. Ifølge en undersøkelse utført av Statistisk Sentralbyrå (2018) hadde 
96 prosent av befolkningen (16 til 79 år) vært på internett de siste tre månedene. Samtidig 
melder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2018) at 16,8 prosent av befolkningen har 
en nedsatt funksjonsevne, hvorav eksempelvis 8 prosent oppgir å ha nedsatt syn selv ved 
bruk av briller og 9 prosent med nedsatt bevegelsesevne. Disse tallene understreker hvor 
viktig fokus på universell utforming er.   
 
Vi overrasket over er at det et skrives så mange masteroppgaver, der det utvikles design og 
web-applikasjoner der problematikk rundt universell utforming er ikke-eksisterende. Vi er 
redd mange tar med seg denne holdningen ut i arbeidslivet, og vi mener det med fordel 
kunne blitt fokusert mer på universell utforming både i design- og 
programutviklingsstudier. Yesilada, Brajnik, Vigo og Harper (2012) påpeker at ulike 
perspektiver på hva tilgjengelighet på nett er, gjør at personer utenfor ‘universell 
utforming’-miljøet sliter med å forstå, planlegge, budsjettere og generelt arbeide med lover 
og regler for tilgjengelighet.   
 
Er det tidkrevende? 
Fisher (2018) beskriver at oppfattelsen av at det tar lang tid å utvikle universelt utformede 
web-applikasjoner, er en myte, og at det heller er måten man gjør det på, som fører til at 
prosessen kan bli tidkrevende. Ved å utføre tester på tilgjengeligheten i slutten av 
utviklingsfasen risikerer man at små problemer man kunne ha kvittet seg med tidlig i 
utviklingsprosessen har vokst til å bli store problemer i slutten av utviklingsfasen. Dette 
var gjeldende i vårt tilfelle. Vi måtte bruke mye tid på universell utforming, da 
problematikken ikke var adressert i Skachkovas design. Hadde derimot dette hatt et større 
fokus fra begynnelsen, tror vi ikke at fokus på universell utforming ville påvirket 
utviklingsprosessen vår tidsmessig i like stor grad. En problemstilling vi oppdaget sent i 
utviklingsprosessen, som vi må ta på vår egen kappe var at utseendet og funksjonaliteten 
til web-applikasjonen endret seg ut fra hvilket operativsystem man benyttet seg av. 
Heldigvis var det ikke voldsomt store endringer i koden som skulle til (se kapittel 9.3, figur 
67), men hendelsen understreker Fisher (ibid.) sitt punkt om at prosessen med å utvikle 
universelt utformede web-applikasjoner kan ende opp med å bli tidkrevende om man ikke 
oppdager feil før i slutten av utviklingsprosessen. 
 
Må det være kjedelig? 
Da vi forstod at vi måtte gjøre endringer på det opprinnelige designet for å oppfylle krav 
til universell utforming, ble vi bekymret for at dette skulle føre til et design som ikke var 
like engasjerende som Skachkovas. Petrie, Hamilton og King (2004) beskriver hvordan det 
er et kjent fenomen at mange designere misforstår hva universell utforming betyr for 
utviklingen av nettsider. De sier at det er en ‘allmenn oppfattelse’, blant designere og 
utviklere, om at nettsider som er utviklet med fokus på tilgjengelighet for brukere med 
nedsatt funksjonsevne, nesten er nødt til å være uinteressante (spesielt visuelt) og ‘enkle’. 
I studiet deres benyttet de et panel bestående av personer med forskjellige former for 
nedsatt funksjonsevne fremfor å basere seg på automatiserte tester. Resultatene fra studiet 
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tilsier at den nevnte oppfatningen er naiv, og presenterer heller følgende betraktninger om 
hva som faktisk spiller inn på tilgjengeligheten: 

 
The three key problems, in terms of visual design, that our disabled User Panel 
faced were (a) cluttered and complex page layouts, (b) poor contrast between 
background and content, (c) text size too small. We would suggest these are 
problems that can be encountered by all users, impaired or not (with the 
exception of blind people who are by definition completely unaffected by 
contrast issues and text sizes). Therefore, these are general usability issues 
rather than technical accessibility issues (Petrie, Hamilton, & King, 2004, s. 
16).  

 
Alle nøkkelproblemene Petrie et al. (2004) nevner, relaterer til problemer vi møtte i 
brukertestene (delkapittel 6.2) av Skachkovas prototype. Bortsett fra å bli mer bevisste på 
hvordan enkelte problemstillinger kan løses, har vi ikke følt oss begrenset på noen måte i 
designprosessen. Videre diskuterer Schmutz, Sonderegger og Sauer (2017) hvordan mange 
tror at implementering av tilgjengelighetsretningslinjer fører til negative sideeffekter for 
brukere uten behov for tilrettelegging. Resultatene deres tilsier derimot at et større samsvar 
med WCAG 2.0-retningslinjene, fører til bedret ytelse og flere positive brukervurderinger 
fra brukere med og uten nedsatt funksjonsevne.  
 
For å oppfylle kravene til universell utforming har vi frekventert Difis nettsider, noe som 
har gitt oss verdifulle veiledning i utviklingen av en universelt utformet web-applikasjon. 
Ved tidligere anledninger har vi ikke arbeidet like målrettet mot disse kravene, og derfor 
har vi brukt tid på å gjøre oss kjent med WCAG 2.0-rammeverket. Dette arbeidet har 
uansett gitt resultater, og det er tilfredsstillende å se at vi har endt opp med å kunne utføre 
automatiserte tilgjengelighetstester av web-applikasjonen med “grønne” resultater. 
Samtidig er det viktig å påpeke at web-applikasjonen fremdeles har potensiale til å bli enda 
mer tilgjengelig, og den har fortsatt behov for utbedringer i forhold til WCAG 2.1. 
 
10.3 Spenningen mellom design og utvikling  
Designet som i utgangspunktet skulle utvikles i denne masteroppgaven, viste seg å by på 
problemer. Vi oppdaget at det kan være et gap mellom det en designer leverer og hva en 
utvikler har mulighet til å realisere (i hvert fall innenfor prosjektets tidsmessige rammer). 
At dette gapet eksiteres kan skyldes flere ting: for eksempel at designeren ikke har satt seg 
inn i hvilke rammer utvikleren begrenses av, men også at utvikleren ikke har vært tilstede 
i designprosessen. Problemene med Skachkovas design medførte en endring i oppgavens 
omfang, da designprosessen ble mer omfattende enn planlagt. Samtidig gjorde det oss 
oppmerksomme på det vi har valgt å definere som en spenning mellom design og utvikling. 
Da vi begynte å utforske hva som fantes av litteratur som beskrev denne spenningen, ble vi 
overrasket over at det fantes lite ny forskning på dette teamet. Til tross for dette, eksisterer 
det mange nye blogginnlegg som beskriver denne spenningen. Vi tror derfor at dette 
absolutt fortsatt er en aktuell problemstilling i relasjonen mellom designere og utviklere.   
For å forstå hvor spenningen kommer fra, er det nødvendig å sammenligne rollene til 
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designere og utviklere. I følge Preece, Rodgers og Sharp (2015) har en interaksjonsdesigner 
fire hovedoppgaver: 1) identifisere behov og etablere kravspesifikasjoner, 2) designe 
alternative design som møter disse kravene, 3) lage interaktive versjoner av designet, slik 
at de kan bli kommunisert og aksessert, 4) Evaluere det som blir skapt gjennom prosessen. 
En utvikler på sin side, innehar rollen som den som skal realisere designet i en ferdig, 
teknisk løsning.   
 
Det er enkelt å forstå at de to nevnte tilnærmingene har potensiale til å skape konflikt. 
Portnoy, Williams, Ward og Devito (2014) forklarer hvordan noen designere ser på 
utviklere som en “gruppe umotiverte utviklere”, mens utviklere blir frustrerte når designere 
gir de wireframes som enten undervurderer ressursene de krever, eller at de er helt 
urealistiske gitt den tilgjengelige teknologien. Portney et al. (2014) mener at det mange 
designere ikke forstår er at å utelate utviklerne fra den konseptuelle fasen, gjør at sjansen 
er større for at designet deres ender opp som en mindre optimal brukeropplevelse. 

 
While designers extract and translate the user requirements into user-friendly  
wireframes, developers convert those wireframes into real products. Since each 
role requires a different educational background, the two players sometimes 
find themselves in conflict with one another due to differing beliefs  
(Portnoy et al., 2014, paragraf 1).    

 
Brown, Lindegaard og Biddle (2012a) beskriver hvordan programutvikling kan forbedres 
ved å avdekke og løse spenninger som oppstår der ulike enheter samarbeider om å ta 
avgjørelser. De oppdaget en spenning mellom designere og programutviklere. I 
organisasjonene de observerte, ble spenningen løst på forskjellige måter, men 
fellesnevneren var at i alle prosjektene bestemte designerne og utviklerne hvor linjen for 
overlappende ansvar skulle settes. I en av organisasjonene var det en designer som over tid 
hadde forstått hvilke typer design som var gjennomførbare i web-utvikling. Derfor leverte 
han passende design-tegninger til utviklerne som enkelt lot seg implementere i utviklingen. 
 
Hvordan spenninger mellom de to divisjonen løses kan tyde på å være knyttet til 
arbeidserfaringen til de involverte. En designer (med to års erfaring) beskriver under et 
intervju at til tross for bevissthet om at spenninger ikke bør ignoreres - så opplevde hun 
problemer i kommunikasjonen med utviklerne (også uerfarne) som ikke brydde seg om, 
eller forholdt seg til, hennes design. Hun forklarte videre at det var vanskelig å være en 
effektiv designer i en organisasjon som favoriserte forretninger og utvikling fremfor design, 
og dermed ga designere lite myndighet (Brown, Lindegaard og Biddle, 2012b).   
 

Designers or developers with more than ten years of experience in our study  
commented in their interviews that tensions were natural and normal and an 
element of the creative aspect of the work. They actively sought opportunities 
to bring tensions to the fore so that they could be resolved. Less experienced 
designers saw tensions as problems to be solved (Brown, et al., 2012a, s. 697).
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Chan (2017) forklarer at en utvikler kan få et nærere forhold til produktet som utvikles, ved 
og selv se hvordan brukere støter på problemer i brukertesting. Johnson (2019) foreslår at 
designeren gjerne også kan trekkes inn i utviklingsfasen. For eksempel ved å utføre en 
videreutviklet versjon av par-programmering, der man plasserer en designer og utvikler 
sammen, for å øke hastigheten på leveransene samtidig som begge drar nytte av hverandres 
varierte ekspertise: «[..] improved communication, between designers and developers, 
results in a web-site creation process that is more efficient, more economical, and faster» 
(Bulas-Cruz et al., 1998).  
 
I tilfellet med denne masteroppgaven var det på betraktning av forutsetningene naturlig at 
det ikke var noe direkte kontakt mellom designer og utvikler. Likevel kjenner vi oss igjen 
i flere av argumentene over, og tror at mesteparten av problemene kunne vært unngått om 
vi hadde hatt kontakt med Skachkova gjennom hele prosessen. Som nevnt innledningsvis 
anser vi oss som en mellomting mellom designere og utviklere. Vi tror dette har gjort oss 
bedre rustet til å balansere denne spenningen. For å minimere spenningen mellom design 
og utvikling i utviklingen av web-applikasjoner (muligens programutvikling generelt) i 
fremtidige prosjekter, avslutter vi med tre forslag: 1) Det er avgjørende med tett 
kommunikasjon mellom designer og utvikler, 2) Spenninger mellom enhetene adresseres 
og løses så tidlig som mulig, 3) Designere og utviklere gjør seg begge bedre kjent med 
lovverket rundt universell utforming, slik at dette blir et fokus gjennom hele prosessen.   
 
10.4 Brukertestingen 
Etter å ha testet Skachkovas prototype innledningsvis, begynte vi utformingen og etter hvert 
testingene av våre egne prototyper. En utfordring med brukertestingen var at vi ikke mottok 
det SMART-genererte innholdet før ganske sent i utviklingsprosessen, noe som gjorde det 
vanskelig å både utforme prototyper og web-applikasjonen, så vel som å brukerteste dem. 
Dette innholdet ble ikke mottatt før i tredje iterasjon (presentert i delkapittel 8.6.3). 
Grunnen til at vi anså dette som utfordrende, var at vi ikke hadde kjennskap til hva slags 
type innhold vi skulle presentere (tekst, bilder, video, etc.).  
 
Før vi kunne begynne brukertesting, måtte vi bli enige om hvor mange testdeltakere det 
ville være hensiktsmessig å ta med. Som nevnt i litteraturanalysen punkt 2.4.1 diskuterer 
Barnum et al. (2003) problemstillingen med hvor mange testdeltakere som er ‘nok’ under 
web-testing. Til tross for diskusjonen i denne artikkelen og spørsmålet om fem deltakere i 
det hele tatt var nok, endte vi selv opp med å utføre brukertestingen med tre testdeltakere 
per runde. Grunnen til at vi så oss nødt til å ignorere artikkelens antydninger om at fem 
testdeltakere kanskje var for lite, var at vi hadde et relativt stort tidspress i og med at vi 
skulle utføre både en design- og utviklingsprosess. I ettertid mener vi at vi med fordel kunne 
ha utført brukertestene på flere deltagere, da dette ville gitt oss et mer solid grunnlag for 
beslutningene vi måtte ta.  
 
 
En kjent problemstilling er at mange kun baserer seg på automatiserte tester for å måle 
tilgjengelighet. Rømen og Svanæs (2012) konkluderer med at å kun anvende WCAG-
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prinsippene når man utvikler og evaluerer nettsteder ikke er tilstrekkelig for å garantere at 
produktet man leverer oppnår en tilfredsstillende grad av tilgjengelighet. For å øke 
forståelsen for hvilken grad av tilgjengelighet produktet har, oppfordrer til å supplere med 
brukertesting utført på mennesker med ulike funksjonsevner. Vi utførte automatiserte tester 
i tillegg til brukertester. Det vi derimot ikke har fått gjort er å brukerteste web-applikasjonen 
på brukere med ulike former for nedsatt funksjonsevne. Vi kan derfor ikke hevde å ha testet 
web-applikasjonen med en variert brukergruppe i henhold til Rømen og Svanæs’ 
definisjon. Brukertestene vi har utført, har uansett gitt oss svært verdifulle tilbakemeldinger 
gjennom design- og utviklingsprosessen.  
 
10.5 En guide til web-utvikling med fokus på universell utforming 
I kapittel 10 har vi diskutert de forskjellige forskningsspørsmålene våre. For å oppsummere 
det vi mener er de viktigste lærdommene fra arbeidet, har vi utarbeidet en guide på ni 
punkter som skal hjelpe designere og utviklere å komme i gang med utviklingen av en 
universelt utformet web-applikasjon. 
 
Fundament 

1. Kommunikasjon 
Designere og utviklere har ulik faglig bakgrunn, og naturlig nok forskjellige interesser i 
utviklingsprosessen. Bevisstgjøring av hverandres ferdigheter, muligheter og  
begrensninger, samt kommunikasjon mellom enhetene, øker produktiviteten.  
 
2. Bli kjent med kravene 
Universell utforming bør være i fokus gjennom både design- og utviklingsprosessen. Om 
både designer og utvikler er bevisste på prinsipper og krav til universell utforming, vil 
overlappet mellom enhetene gå smidig og mer effektivt. 
 
3. Universell utforming tar ikke lang tid 
Universell utforming i web-applikasjoner handler om gode rutiner. Ta høyde for 
retningslinjene fra prosjektstart for å unngå å måtte gjøre store endringer sent i prosjektet. 
Desto tidligere en feil oppdages, jo enklere er den å rette. 
 
4. Ikke kjedelig 
Mange tror at ‘universelt utformede design’ er synonymt med ‘kjedelig design’. Denne 
oppfatningen stemmer ikke. De fleste web-design kan utvikles universelt utformet, så lenge 
man er bevisst på tilpasningene som kreves.  
 
Design og utviklingsprosessen 
5. Brukere med ulike forutsetninger 
For å teste tilgjengeligheten i web-applikasjonen er det viktig å utføre brukertester på 
testdeltakere med ulik funksjonsevne. En tilgjengelig web-applikasjon gagner brukere med 
nedsatt funksjonsevne, så vel som funksjonsfriske brukere.  
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6. Tydeliggjør posisjon  
Sidetitler øverst i vinduet og/eller i fanen, breadcrumbs og synlig markering av aktivt 
menyvalg kan hjelpe brukeren til å forstå sin posisjon i web-applikasjonen. Uklarhet om 
posisjon i web-applikasjonen, påvirker brukeropplevelsen negativt.  
 
7. Forskjellige nettlesere og operativsystemer 
Utseende og funksjonalitet kan påvirkes av nettleser og operativsystem. Unngå 
overraskelser ved å teste web-applikasjonen i forskjellige nettlesere, enheter og 
operativsystemer. Kontroller regelmessig gjennom hele utviklingsprosessen.  
 
8. Accessibility-verktøy 
Automatiserte tilgjengelighetstester på nett er gode verktøy for å avdekke feil og mangler i 
koden. Ved å utføre automatiserte tester regelmessig, vil man kunne lære krav til struktur 
og markering i koden.  
 
9. Playful interaksjon  
Gi brukeren en opplevelse som skiller seg fra andre web-applikasjoner ved å fokusere på 
engasjerende interaksjon, men aldri på vegne av tilgjengelighet. Sikre brukervennlighet før 
implementasjon. 
 
10.6 Oppgavens begrensninger 

Vi vil nå presentere noen begrensninger til brukertestingen og web-applikasjonen vi har 
utviklet. 
 
Brukertesting 
Under brukertestingen hadde vi stort sett kjennskap til testdeltakerne som testet 
prototypene og web-applikasjonen vår. Dette kan ha hatt en innvirkning på 
tilbakemeldingene vi mottok i design- og utviklingsprosessen. Det at vi utførte 
brukertestene av de ulike iterasjonene på kun tre testdeltakere per gang, kan ha ført til et 
dårligere grunnlag for endringene vi har utført underveis i design- og utviklingsprosessen. 
Et annet aspekt er at vi ikke har utført brukertester på personer med nedsatt funksjonsevne, 
som gjør at vi kun kan basere tilgjengeligheten til web-applikasjonen på automatiserte 
tester. 
 
Web-applikasjonen 
Vi har ikke utført noen form for systemtester av web-applikasjonen. Dette kan føre til 
problemer ved videre utvikling når man implementerer ny funksjonalitet. Manglende 
testing kan medføre er vanskeligheter med å finne kilden til feil som oppstår.  
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11. Konklusjon 
I dette kapittelet presenterer vi konklusjonen av arbeidet vi har utført i denne 
masteroppgaven. 
 
Samordna opptak viser med statistikk fra hovedopptaket i 2019, at det var 15 637 som søkte 
Informasjonsteknologi-studier. Dette utgjør mer enn 10 prosent av alle søkere (137 277) til 
høyere utdanning i inneværende år (Samordna opptak, 2019). Informasjonsteknologi vil 
uten tvil spille en viktig rolle i det norske samfunnet i årene fremover. I Norge er det Difi 
som har ansvaret for å følge opp denne utviklingen. Et av fokusområdene deres er å gjøre 
internett mer tilgjengelig for mennesker med ulik grad av funksjonsevne. Vi har studert 
hvordan krav til universell utforming påvirker utviklingen av en web-applikasjon.  
 
Resultatene fra denne masteroppgaven viser at når man utvikler web-applikasjoner, som 
skal presentere kompleks informasjon gjennom et playful og interaktivt grensesnitt - uten å 
neglisjere krav til universell utforming, er det viktig å være klar over hvordan de ulike 
elementene står i forhold til hverandre. Universell utforming er et ufravikelig premiss for 
enhver utviklingsprosess og legger føringer for hvordan man implementerer både 
interaksjon og playfulness. Samtidig viser funnene våre at det er fullt mulig å kombinere 
disse elementene så lenge man har et bevisst forhold til universell utforming gjennom hele 
utviklingsprosessen.  
 
Gjennom arbeidet med oppgaven har det blitt tydeliggjort at det eksisterer en spenning 
mellom design og utvikling. Denne spenningen kan forårsakes av ulike faktorer som for 
eksempel: at designer og utvikler har forskjellige tilnærminger til å løse problemer, at de 
ikke har nok kjennskap til hverandres roller og begrensninger eller at designer og utvikler 
i for stor grad uteblir fra hverandres prosess slik at faren for konflikter øker ved 
overrekkelse av arbeid. 
 
I henhold til hvordan man kan løse spenningen mellom design og utvikling, påpeker våre 
resultater viktigheten av kommunikasjon mellom designer og utvikler. Det er først ved en 
felles enighet om hvilke krav som stilles til det som skal utvikles at man kan oppnå en 
smidig utviklingsprosess. Samtidig viser litteraturen til et behov for tydelig definerte 
ansvarsområder mellom designer og utvikler. Ved å tydeliggjøre ansvarsområdene man kan 
unngå at konflikter oppstår på bakgrunn av en følelse av at motparten overskrider en 
grense.     
 
I delkapittel 10.5 presenterte vi en guide til web-utvikling med fokus på universell 
utforming. Guiden består av et utvalg av viktige resultater fra arbeidet med denne 
masteroppgaven. 
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12. Videre arbeid 
Helt til slutt vil vi gjøre rede for aktuelle temaer for videre arbeid. 
 
12.1 Testing på personer med ulike funksjonsnedsettelser 
Som vi diskuterte i delkapittel 10.6 er det viktig å teste web-applikasjonens tilgjengelighet 
på personer med nedsatte funksjonsevner. Om vi hadde hatt mer tid, er dette punktet det 
første vi ville jobbet videre med. Det kunne gitt oss en unik innsikt i hvordan ulike grader 
av funksjonsevne krever forskjellig tilpasning.  
 
12.2 Videreutvikling av applikasjon 
Her lister vi punkter i web-applikasjonen som er nødvendige og aktuelle for videre 
utvikling av web-applikasjonen. 
 
WCAG 2.0 punkt 1.4.5 bilder av tekst (nivå AA) 
Den sirkulære SVG-menyen har per dags dato tekst i form av bilder. Dette punktet er 
nødvendig å fikse for å oppfylle alle kravene. Vi har opprettet branchen ‘SVG-text-fix’, 
der ligger det en løsning som fungerer fint, men som ikke er 100% ferdig utviklet 
utseendemessig. 
 
Tilpasninger for WCAG 2.1-standarden 
Det er regnet med at WCAG 2.1-standarden vil bli påkrevd i EU en gang i løpet av 2020, 
denne versjonen av WCAG er utgitt for å utrydde de tre største hullene i WCAG 2.0-
standarden. Dette gjøres blant annet ved å sette et høyere fokus på tilgjengelighet på 
mobilteknologi, tilgjengelighet for brukere med nedsatte synsevner og tilgjengelighet for 
brukere med kognitiv funksjonshemming (Difi, 2019d).  
 
Vi har allerede dekning for en god del av de nye kravene innført i WCAG 2.1-standarden, 
oversikten over hvilke punkter vi har dekning for, og hvilke vi mangler er oppført i kapittel 
8.5 (se tabell 8). Hovedfokuset vårt i løpet av masteroppgaven lå på å få på plass dekning 
for WCAG 2.0-standarden, da det er denne, som er gjeldende per dags dato. Hvis vi hadde 
hatt mer tid ville vi ha implementert dekning for de resterende punktene vi mangler fra den 
kommende WCAG 2.1 standarden.  
 
Økt fokus på playfulness 
Et av målene med masteroppgaven var som nevnt å utvikle en web-applikasjon for 
SMART-prosjektet, som ville være mulig å publisere på UiO-domenet. For å få til dette 
måtte vi sette universell utforming høyt opp på prioritetslisten, og som en konsekvens 
havnet fokuset på playfulness lengre ned på prioritetslisten. Hvis vi hadde hatt mer tid, 
eller eventuelt skulle videreutviklet web-applikasjonen ville vi forsøkt å få inn flere 
elementer av playfulness for å gjøre web-applikasjonen mer engasjerende å utforske for 
brukeren.  
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Vedlegg 
Vedlegg A. Møte med USIT - 13.12-2018.  
Dette møtet handlet om å sjekke om det var mulig for oss å utvikle en web-applikasjon for 
USITs smart.uio.no-domene, og å finne ut hvilke standarder og retningslinjer vi eventuelt 
måtte følge under dette arbeidet. Møtets representant fra USIT var Tomm Eriksen, som er 
gruppeleder for brukeropplevelse. Tomm har jobbet i USIT siden 2002 i hovedsak som 
interaksjonsdesigner og informasjonsarkitekt (USIT, Udatert). I dette møtet diskuterte vi i 
grove trekk: hva vi skulle utvikle og hvordan dette kunne løses teknisk på USITs domene. 
Tomm forklarte at for å få tilgang til domenet deres må vi skrive under en avtale med USIT, 
hvor vi blant annet blir gjort oppmerksomme på at man ikke står helt fritt til å implementere 
hva som helst. Et annet punkt vi diskuterte var viktigheten av «mobile first»-prinsippet, og 
at vi måtte videreføre det «mobile knekkpunktet» som allerede benyttes på smart.uio.no 
(med knekkpunkt menes det punktet i piksler hvor nettsidens design endrer seg for å 
tilpasse seg mindre skjermer). Vi fikk videre beskjed om at USIT kunne gi oss tilgang til 
et lukket, utviklingsmiljø hvor vi kunne jobbe med web-applikasjonen vår. USIT kunne 
også være behjelpelige med usability-testing når dette ble aktuelt. Vi avtalte å ta et nytt 
møte i slutten av januar 2019.  
 
  



108 
 

Vedlegg B. Møte med USIT - 30.01-2019.  
Representanter fra USIT tilstede under dette møtet var Tomm Eriksen og Lise Hamre 
(overingeniør - gruppe for brukeropplevelse). Under dette møtet diskuterte vi løsningen 
som er ønsket av smart.uio.no, dette er en løsning som er utviklet av en tidligere 
masterstudent ved Universitet i Oslo som bygger på et sirkulært design for å presentere 
livssyklusen til en mobiltelefon. Tidlig i prosessen diskuterte vi om dette designet i det hele 
tatt var mulig for oss å utføre, og vi ville derfor i dette møte med USIT diskutere hva som 
ville være den beste veien for oss videre med tanke på design av web-applikasjonen.  
Det ble tidlig i møtet etablert at det foreslåtte designet ville være problematisk å få til i en 
webapplikasjon, og spesielt på mobil. Lise Hamre og Tomm Eriksen presiserte også at det 
ønskede designet fra SMART krasjer med bestemmelsene om at alt innhold som publiseres 
på UiOs domener skal være universelt utformet.   
 
Andre ting som ble diskutert og som vi fikk tips om under møtet var å finne ut hva som er 
målgruppen og hovedmålet med interaksjonen vi skal utvikle for å komme frem til hva som 
er den beste løsningen. I den sammenheng fikk vi tips om å ta kontakt med andre som er 
involvert i SMART-prosjektet for å få andre innspill på hva vi faktisk skal lage og hvordan 
det skal ha en verdi for prosjektene deres.  
 
Vi fikk også tips når det kom til utviklingen fra Lise Hamre som baserte seg på hvordan 
USIT hadde gjort det på et annet nettsted (globus.uio.no), der det er et interaktivt kart som 
kun er utformet ved hjelp av SVG, CSS og minimalt med JavaScript-koding.  
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Vedlegg C. Møte med USIT - 25.05-2019.  
Under dette møtet med Tomm Eriksen ønsket vi å vise frem det vi til nå hadde utviklet, for 
å finne ut det var noe som kunne publiseres på smart.uio.no, og eventuelt hvilke endringer 
som måtte gjøres for å kunne publisere. Eriksen var positiv til publiseringen av løsningen, 
da han sa vi hadde gjort endringer for å oppfylle kravene om universell utforming. Det ble 
også under møtet fastslått at løsningen ikke trenger å følge resten av UiO-domenet når det 
kommer til bruk fonter osv. Dette grunnes med at smart.uio.no er et EU finansiert prosjekt 
og dermed har fått dispensasjon til å ha et design som skiller seg fra resten av uio.no. 
 
Forslag til endringer: Det ble lagt frem noen forslag til endringer i dette møtet. Det ene 
var at løsningen burde ha en kobling til smart.uio.no, det vil si en logo, bruk av samme 
farger eller lignende (dette fordi vi har valgt en annen utforming enn hovedsiden til 
SMART). Andre og siste ønske var at løsningen helst ikke burde benytte eksterne pakker 
via ‘npm’ da de som ‘hoster’ pakkene plutselig kan utføre uønskede endringer eller i verste 
fall få tilgang til sensitivt innhold som SMART sitter på.  
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