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Introduksjon 
 
Denne oppgaven er relatert til kurset INF2260 – Interaksjonsdesign ved Universitetet i Oslo 
høsten 2011.  Vi er en gruppe på tre personer har utviklet en applikasjon for administrering 
av Telenors mobiltjenester.  
 
Mine Sider er en webtjeneste som tillater Telenors kunder å administrere sine 
abonnementer. Telenor ønsker å lage en mobilportal med lignende funksjonalitet. Portalen 
skal tilby en løsning for smarttelefoner hvor kunden kan administrere abonnement og 
tilhørende tjenester. De ønsker også utvidet funksjonalitet for salg. Målet er at tjenesten skal 
bidra til selvbetjening og redusere henvendelser til kundeservice. Telenor estimerer at Mine 
Sider har cirka 600000 unike brukere, med i gjennomsnitt cirka 130000 transaksjoner per 
måned. Kundeservice har per telefon cirka 9000 bestillinger av mobiltjenester i måneden. 
 
Vi mottok en brief fra Telenor som forklarte hva de var ute etter. Der var det nevnt noen 
kritiske spørsmål som måtte vurderes: 
 

 Bør vi lage én service-app eller flere service-apps? 

 Hvordan skal vi sikre at våre kunder tar i bruk appen(e)? 

 Bør vi lage en native eller web-app? Hva med en hybrid av disse to? 
 

Videre satte de følgene krav som løsningen måtte oppfylle: 
 

 Må gjelde alle verdikjedene (mobil, telefoni og internett) 

 Må være tilgjengelig for de fleste smartphones i markedet 

 Skal være med å redusere manuelle henvendelser 

 Skal være med å redusere kostnader 

 Skal være med å øke kundetilfredsheten 

 
Utviklings- og evalueringsmodeller 

 
I denne rapporten har vi valgt å dele opp teksten basert på stegene i utviklingmodellen for 
Rapid Application Development. For evalueringen har vi benyttet DECIDE-rammeverket (Du 
finner nærmere informasjon om dette i avsnitt 4). Vi fulgte en forenklet form av RAD under 
utviklingen. RAD er utviklingsmetode som legger vekt på programmering og planlegging 
samtidig i stedet for å planlegge hele prosessen i forkant.  Innenfor RAD er det mange 
metodologier og vi benyttet elementer både fra Extreme, Lean og Scrum. 
 
RAD er delt inn i fem stadier: 
 

1. Project initiation 
2. JAD workshops (Joint Application Development) 
3. Iterative design and build 
4. Evaluate the final system 
5. Implementation review (Sharp, Rogers, Preece, s.452) 

 



Rapid Application Development / Innholdsfortegnelse 
 
I oppgaven vår ble stegene i RAD delt opp i underpunktene listet under. Denne oversikten 
kan benyttes som innholdsfortegnelse for rapporten. 
 

1. Project initatiation: 
A. Utforskning av spørsmålene fra briefen til Telenor 
B. Velge utviklingsplattform 
C. Empiri - Tidligere forskning og relevant heuristikk 
D. Opprette behov, krav og egen heuristikk til systemet 
E. Sette opp en plan for de første 4 ukene 

 

2. Joint application development/User Design 
A. Iterere kravene 
B. Undersøke funksjonalitet og mulige implementasjoner 

 

3. Iterative design and build 
 

4. Evaluate final system 
A. Determine the goals 
B. Explore the questions 
C. Choose the approach and methods 
D. Identify the practical issues 
E. Decide how to deal with the ethical issues 
F. Evaluate, interpret and present the data  

 

5. Implementation review 
 
 
 

 
Skjermbilde av tilgjengelige tjenester 



1 - Project Initation 
 
For å utforske spørsmålene og kravene, samt danne et klart bilde av prosjektet brukte vi en 
del tid på analysere alternative prosjekter og problemområdet. Spørsmål som kom opp var: 
 

 Hvordan overføre informasjon og funksjonalitet fra web til en mobilplatform? 

 Hvilken funksjonalitet bør et slikt system tilby? 

 Hvilken funksjonalitet ønsker brukere? 

 Hvordan ønsker brukere å benytte et slikt system? 
 

1A - Utforskning av spørsmålene fra briefen til Telenor 
 
Briefen fra Telenor sier de ønsker de et fullstendig system som inkorporerer samme 
funksjonalitet som Mine Sider. Siden dette ble for omfattende å gjennomføre innenfor tiden 
vi hadde til rådighet ble vi nødt til å begrense skopet for oppgaven. Telenor gav oss her frie 
tøyler til å velge et problemområde fra en subgruppe av deres tjenester. Det ble ført dialog 
med de andre Telenorgruppene slik at vi forsikret oss om at oppgavene ikke overlappet 
hverandre. 
 
Etter diskusjon innad i gruppen ble vi enige om å konsentrere oss om en av 
kjerneaktivitetene til Mine Sider, administrering av mobiltjenester. Dette er en del av 
hovedfunksjonaliteten i Mine Sider og vi anså det som en naturlig del av Telenors mobile 
økosystem. Denne tjenesten innfrir også kravene Telenor satte. Målet vi satte oss var å 
designe og lage en high fidelity prototype med all basis funksjonalitet. Vi ønsket samme 
funksjonalitet som Mine Sider og telenor.no tilbyr. 
 
I startfasen før utviklingen hadde vi et møte med Telenor hvor vi presenterte prosjektplanen, 
spesifikasjoner, krav og hva vi ønsket å utrette. På dette møtet gav Telenor innspill og tok 
opp aktuelle endringer og aspekter de ønsket å utbedre. Tilbakemeldingene vi fikk var at det 
var svært ønskelig med tjenesten vi forespeilte og at de på dette stadiet ikke hadde noen 
spesielle innvendinger. 
 
Telenor sin kundebase dekker de fleste segmenter og cirka 600 000 personer benytter i dag 
Mine Sider. For å kunne lage en målrettet behov- og kravspesifikasjon definerte vi kjernen av 
målgruppen som personer mellom 18 og 40 år (basert på egne observasjoner om hvem 
typiske smarttelefonbrukere er), men satte oss likevel mål om å utvikle en tjeneste som er så 
brukervennlig at de fleste aldersgrupper skal kunne bruke den.  
 

1B - Valg av plattform 
 
I startfasen måtte vi avgjøre hvilken plattform vi skulle utvikle for og vi kom frem til at 
Android var det beste valget. Det er open source og ble derfor anbefalt av grupperlærerne. 
At det bygger på Java telte også positivt, siden vi har kjennskap til språket fra andre 
informatikkemner. Alternativet ville vært iOS som benyttes av iPhone og iPad, men det er et 
lukket system, kjent for at utviklere må ha lisens for å utvikle. På grunn av dette ble det raskt 



valgt bort. Nielsens undersøkelse om smarttelefonutbredelse1, som vi tok i bruk under 
evalueringen, viser også at Android er den mest utbredte plattformen i USA (Vi kunne ikke 
finne data for Norge). 
 
 

1C - Empiri: Tidligere forskning og relevant heuristikk 
 
Gjennom hele oppgaven tok vi i bruk relevante teorier og heuristikk. For å vurdere 
prototypene, kravspesifikasjonene og evalueringen kombinerte vi funnene for å lage vår 
egen heuristikk. 
 
Making banking fun – heuristikk for å gjøre applikasjon gøy å bruke 
 

Vi benyttet oss av masteroppgaven til Ronny Hercz, Making Banking Fun. Oppgaven tar for 
seg utviklingen av en mobilapplikasjon for administrering av banktjenester. Den deler mange 
av de samme aspektene som vår oppgave ettersom det er et kommersielt produkt som i 
hovedsak skal bidra til økt kundetilfredshet ved å gjøre selvbetjening mer ”fun”.  
 
”Fun” i dette tilfellet kan oppsummeres med to definisjoner, Brunar og Kumar sin 
systemdrevne definisjon: 
 

“Similarly, systems that are easier to use will also be perceived as more fun to use than those that are 
more cumbersome and frustrating to use. Consumers are likely to derive greater enjoyment and have 
more fun doing a given task on a system that is easier to use than on a system that is more 
cumbersome to use. As systems become easier to use, they provide users with a greater sense of 
mastery that in turn, leads to greater enjoyment and fun” (Brunar, Kumar, §2.1.2, 2003) 

 
Hercz bruker også annen definisjon og relaterer fun til brukbarhet, grad av glede og 
innlevelse i produktet. Det nevnes også at den opplevde graden av brukervennligheten er 
positivt relatert til opplevd brukbarhet og opplevd ”fun” (Hercz, s.19) 
 
Han utdyper at man kan påvirke opplevd ”fun” på flere måter, som kan oppsummeres til: 
 

 Tre nivåer av bruk: 
1. Tjenesten må kunne gjennomføre oppgavene som den har blitt laget for  
2. Følelsene relatert til systemet må være relevant til brukskontekst 
3. Ønskelige kvaliteter med produktet, hva sier produktet om eieren 

 Grav av iboende brukervennlighet og tilgjengelige alternative løsninger (Hercz, s.20) 
 

Vi ønsket derfor at applikasjonen skulle oppleves som “fun” for å oppfylle Telenors krav om å 
sikre at brukere tar i bruk applikasjonen og ivareta en høy brukervennlighet. 
  
 
 
 

                                                           
1
 http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/generation-app-62-of-mobile-users-25-34-own-

smartphones/ 



Jakob Nielsen Ten Usability Heuristics 
 

Vi benyttet Jakob Nielsen ”tommelfingerregler” for interaksjonsdesign gjennom hele 
prosjektet. I vurderingen av prototypene relaterte vi alle problemene og løsningene til 
hvorvidt de fulgte heuristikken. Her la vi sterk vekt på stegene 
 

 ”Visibility of system status” 

 ”Consistency and standards” 

 ”Recognition rather than recall” (Nielsen, Ten Usability Heuristics, useit.com) 
 

Android – Design patterns og andre applikasjoner 
 
Vi ønsket at applikasjonen skulle være svært enkel å bruke. Dette forsøkte vi å oppnå ved å 
bruke plattformkonvensjoner og designmønstre, samt å undersøke lignende applikasjoner. 
Vi har benyttet flere hundre internettsider og en rekke andre kilder i designprosessen. De 
mest aktuelle var: 
 

 androidpatterns.com 
o Oversikt over interaksjon og bruksmønstre  

 Android developers guide: http://developer.android.com/guide/topics/ui/index.html 
o Googles egne guider og tutorials for utvilkling til Android 

 Mutualmobile android design guidelines, Adam Beckley 
o En oppsummering av de mest relevante design metodene for Android 

 Greendroid: http://android.cyrilmottier.com/?p=240 
o Open source biblotek for å implementere standard Android UI mønstre 

 Android UI Design Patterns: http://dl.google.com/googleio/2010/android-android-ui-
design-patterns.pdf:  – presentasjon av Fulcher, Nesladek, Palmer, Robertson 

o Foredrag om gode UI løsninger. Vi baserte mye av high fidelity prototypen på 
case studiet av Twitter og Google I/O applikasjonen (se vedlegg) 

 
 

1D - Opprette behov, krav og egen heuristikk til systemet 
 
Før vi valgte en designløsning opprettet vi en rekke krav og behov som applikasjonen skulle 
dekke.  
 
Ikke funksjonelle krav 
 

 Må kunne ferdigstilles i løpet av 4 uker 

 Skal kunne fungere som en en mal for alle mobilplatformer, løsningen burde kunne 
overføres på flere plattformer og tilby tilsvarende funksjonalitet 

 Må ha lave krav til mobilspesifikasjoner som prosessesor, grafikk og minne 

 Må kunne brukes av alle Telenors mobilkunder 

 Skal bruke lignende designstil som telenor.no og Mine Sider portalen 

 Skal bidra til å redusere manuelle henveldelser 

 Skal bidra til salg 

 Løsningen skal støtte vår heuristikk 

http://developer.android.com/guide/topics/ui/index.html
http://android.cyrilmottier.com/?p=240
http://dl.google.com/googleio/2010/android-android-ui-design-patterns.pdf
http://dl.google.com/googleio/2010/android-android-ui-design-patterns.pdf


Funksjonelle krav 
  

 Må ha kort oppstartstid/loadtime 

 Må ha testbar funksjonalitet 

 Må ha intuitivt design 

 Skal kunne benyttes som en informasjonskilde om tjenestene for å minske 
henveldelser til kundeservice 

 Skal kunne brukes som erstatning for Mine Sider 
 
Heuristikk 
 

Basert på Making Banking Fun, Nielsens Ten Heuristics, lignende løsninger og Telenors krav 
lagde vi følgende heuristikk spesielt tilpasset vår oppgave. Oppdelingen i forskjellige nivåer 
er tatt fra Making Banking Fun og skal gi et klarere bilde over hvilke aspekter 
”tommelfingerreglene” gjelder for. 
 

 Use case 
o Vil løsningen gjøre det mulig å oppnå målet vårt? 
o Finnes det en bedre løsning for dette problemet? 

 System  
o Fungerer løsningen som forventet? 
o Bidrar løsningen til flyt i systemet? 
o Tilbyr løsningen minst samme funksjonalitet som mine sider / telenor.no? 

 Usability 
o Er tjenesten rask og enkel å bruke? 
o Er tjenesten raskere enn mine sider? 
o Oppfyller den kravene i Normans heuristikk? 
o Er løsningen like god som mine sider / telenor.no? 
o Er løsningen i tråd med Google og Android anbefalinger for designmønstre? 

 Design 
o Er løsningen “fun” eller bidrar den til en fornøyelig opplevelse? 
o Er brukere vant til elementene? 
o Er egne konsepter og abstraksjoner forståelige?  
o Gir elementene korrekt ”visual feedback”? 
o Bidrar designet til gjenkjenning? 
o Er designet i tråd med Telenors visuelle profil?  

 General business 
o Kan vi implementere løsningen? 
o Bryter løsningen med personvernlovverk eller andre lovverk? 
o Er tjenesten fremtidsrettet? 
o Er tjenesten mulig å promotere? 
o Bidrar tjenesten til selvbetjening? 
o Bidrar tjenesten til mersalg / mer effektiv salg? 

 
 
 



1E - Plan for de første fire ukene 
 
Planen for de første fire ukene er inkludert i midtveisevalueringen. Vi greide ikke å følge den 
siden gruppen hadde en forsinket start på prosjektet og jobbet aktivt med å undersøke 
hvordan vi kunne lage en prototype og opprette krav og behov til denne. Mye tid ble brukt 
på å oppnå god gruppestruktur og vi ble i dette stadiet forsinket av sykdom. Til slutt ble et 
medlem for syk til å forsette med prosjektet. 
  

 
2 - Joint Application Development/User Design 
 

2A - Iterere kravene 
 

I dette stadiet av utviklingen brainstormet vi forskjellige krav og behov i gruppemøter. 
Kravene ble vurdert og gradert med lav, medium og høy prioritert. Noen av kravene ble 
dermed fjernet og andre ble utbedret. Noen eksempler er: 
 

 Systemet burde tilby virkelig funksjonalitet med en backend (lav prioritert, fjernet) 

 Systemet burde gjelde hele Mine Sider inkludert bredbånd og telefoni (lav priorietet, 
fjernet) 
 

Etter at vi hadde nådd konsensus om kravene undersøkte vi hvilke utviklingsverktøy som var 
tilgjengelige og om det fantes open source biblioteker vi kunne benytte. På dette stadiet 
fordelte vi også ansvar innenfor gruppen. 
 
 

2B – Undersøke funksjonalitet og mulige implementasjoner 
 
I utviklingen av systemer er det alltid balansegang mellom planlegging og utvikling. I vårt 
prosjekt ble dette spesielt tydelig ettersom vi ikke fikk tid til å gjennomføre formative 
undersøkelser. Vi har likevel prøvd å bruke Gould og Lewis (1985) prinsipper for å bygge "et 
nyttig og enkelt å bruke datasystem: 
   
     • Tidlig fokus på brukere og oppgaver 
     • Empiriske målinger 
     • Iterativ design ” (Sharp,Rogers, Preece, s.425) 
 
Vi har hatt tidlig fokus på brukere og oppgaver og definerte først målgruppen, målgruppens 
behov og krav til programmet, samt at vi utforsket relevant heuristikk. Vi forsøkte å benytte 
”proxy users” for å teste prototypene og samtidig evaluere de basert på heuristikken vi 
hadde opprettet. 
 

 
 
 



3 – Iterativ design og build 
 
I utviklingsfasen benyttet vi følgende steg for å iterere utviklingen: 
 

A. Opprette low fidelity prototyper 
i. Vurdere prototypenes funksjonalitet i forhold til behov og kravene og 

relevant heuristikk 
ii. Undersøke mulig implementasjon av funksjonalitet 

iii. Iterere prototypens design til vi har en prototype som dekker kravene og 
behovene 

B. Opprette en high fidelity prototype med testbar funksjonalitet 
iv. Vurdere prototypenes funksjonalitet i forhold til behov og kravene og 

relevant heuristikk 
v. Undersøke mulig implementasjon av funksjonalitet 

vi. Iterere prototypen design til vi har en prototype som dekker kravene og 
behovene 

 

I de tidligere delene av utviklingen benyttet vi papirbaserte prototyper og tegninger på tavler 
for å evaluere de forskjellige alternativer og forbedre designet. I utviklingen av den endelige 
prototypen utvidet vi dette til å teste funksjonaliteten vi implementerte. Dette gjorde vi i 
flere steg. Vi valgte å utvikle prototypen i et miljø sammen med andre Android-utviklere. De 
evaluerte prototypen basert på heuristikken, testet funksjonaliteten og gav råd om 
alternative løsninger. I tillegg gjorde vi egne evalueringer innenfor gruppen. Eksempler på 
dette og en kort forklaring av systemets funksjonalitet er inkludert som vedlegg.  
 
 

4 – Evaluate the final system  
 
For å gjennomføre en planlagt og bestemt evalueringsprosess valgte vi å benytte oss av 
DECIDE-rammeverket, som vi er kjent med fra INF1500. Det er delt opp i seks deler: 
 

1. Determine the goals 
2. Explore the questions 
3. Choose the evaluation approach and methods 
4. Identify the practical issues 
5. Decide how to deal with ethical issues 
6. Evaluate, analyze, interpret, and present the data (Sharp, Rogers, Preece, s.626) 

 

4A - Determine the goals 
 
Det overordnede formålet med evalueringen er å undersøke hvorvidt prototypen oppfyller 
behovene og kravene vi har fastsatt i planen. Videre ønsker vi å undersøke hvordan 
prototypen fungerer i praksis og å få tilbakemelding fra brukerne på designvalgene vi har 
gjort. Det er også interessant å undersøke om deltagerne i evalueringen kunne tenke seg å ta 
i bruk en lignende applikasjon i dagliglivet. 
 



4B - Explore the questions 
 
For å operasjonalisere målene satt i 4A er det nødvendig å formulere disse til spørsmål 
evalueringen skal besvare. 
  

1. Innfrir prototypen de kravspesifikasjonene vi har satt? 
2. Er tjenestens formål klar for brukerne? 
3. Hva syntes brukerne om applikasjonen? 

a. Er den lett å navigere? 
b. Var det noe som var uklart? 

4. Kan brukerne tenke seg å ta i bruk en lignende applikasjon? 
 

4C - Choose the evaluation approach and methods 
 
Ut fra målet og spørsmålene som er satt må man finne egnede metoder som best kan 
besvare dem. I dette tilfellet kunne vi ha benyttet de fleste evalueringsmetodene på 
forskjellige stadier i utviklingen, men etter at prototypen var ferdig utviklet var de mest 
aktuelle valgene brukbarhetstesting, spørreskjemaer og intervjuer. 
 
Ved å benytte forskjellige evalueringsmetoder fra forskjellige disipliner kan vi 
krysseksaminere og forsøke å unngå svakheter, biaser og andre problemer som kan oppstå 
ved å bare benytte en metode. Ved å kombinere kvalitative og kvantitative metoder kan 
man danne et klarere bilde og gi resultatene større kredibilitet, validitet og relabilitet. Denne 
fremgangsmåten kan også gi overraskende resultateter når man ser på to forskjellige 
tjenester. 
 

“This combination of results from different approaches can be informative and perplexing: don’t be 
surprised if the usability or empirical studies are completely at odds with your interview” - Lazar, Feng 
og Hochheiser s.187) 

 
Summative evaluering er definert som “an evaluation that is done when the design is 
complete to assess whether it meets required standards such as those set by a standards 
agency” (Sharp, Rogers, Preece, s591). I vårt prosjekt benyttet vi brukbarhetstesting, med 
oppfølgende spørreskjema og intervju for å gjennomføre en summativ evaluering. 
  
På grunn av tekniske problemer og misforståelser rundt oppmøtetidspunkt ble vi nødt til å 
gjøre endringer underveis. Intervjuene som var planlagt for hver enkelt deltager ble til en 
fokusgruppe for 3 personer. 
 
Hver deltakers program så slik ut: 

 Spørreskjema 1 

 Brukbarhetstest 

 Spørreskjema 2 

 Fokusgruppe (for 3 deltagere) 



Brukbarhetstesting 
 
Metode 
 
Brukbarhetstesting er en teknikk brukt i interaksjonsdesign for å evaluere et produkt ved å 
teste det på brukerne. Dette er en praksis som gir direkte informasjon om hvordan brukerne 
benytter systemet. Brukbarhetstesting gjennomføres ved at et utvalg av personer som er 
representative for brukergruppen gjennomfører representative oppgaver som er valgt ut for 
dem. 
 
Målet for brukbarhetstester er å forbedre brukergrensesnittet gjennom å oppdage 
problemer brukerne har under testingen. Forskjellige typer brukbarhetstesting kan gjøres 
både på forskjellige tidspunkt i utviklingen. 
 
Gjennomføring 
 
På grunn av tidsbegrensninger og sykdom i gruppen, samt mangel på kandidater og penger, 
hadde vi kun mulighet til å gjennomføre en summativ test. Deltagerne ble gitt konkrete 
oppgaver de skulle løse, og vi loggførte tidsforbruk og feiler som ble gjort. Spørsmålene ble 
designet slik at all funksjonalitet skulle utforskes. Detaljert informasjon om dette er vedlagt. 
 
Vi ønsket å undersøke tre testbare aspekter med prototypen: 
 

 Informasjon – retainment / feil 

 Bestilling/avbestilling av tjenester 

 Frifamilie funksjonaliteten 
 
Vi valgte å benytte et innenfor gruppe design. Fordelene med innenfor gruppe design er at 
det krever relativt få deltakere, tar mindre tid totalt, gir sterkere tester og lar testdeltakere 
uttrykke subjektive forskjeller mellom løsningene. Ulempene er læringseffekten, at det tar 
lengre tid per deltaker og at det er større sannsynlighet for utmattelse eller frustrasjon. 
 
Med bedre tid og tilgang til flere deltakere ville vi ha endret eksperimentet til å bruke 
mellom gruppe design. Dette forhindrer læringseffekten mellom systemene og lavere 
sannsynlighet for bias gjør at resultatene har høyere relabilitet og validitet. 
 
En svakhet med vår fremgangsmåte er at designet var satt da testingen ble gjennomført, og 
evalueringen vil dermed fungere best til å avsløre svakheter med deler av systemet og ikke 
systemet som helhet. Med andre ord bidrar testingen til å få vår prototype designet riktig, 
men hvorvidt brukergrensesnittet kunne vært designet bedre fra grunnen av vurderes ikke. 
 
Vi ønsket også å undersøke i hvilken grad prototypen gir et lignende tilbud til telenor.no. Vi 
lot derfor deltagerne gjøre de samme oppgavene på Mine Sider. Dette er ikke en vanlig 
praksis i brukbarhetstesting, men vi tok det med da vi hadde interesse for å utforske 
brukernes tanker om de forskjellige løsningene i et intervju/fokusgruppe. Annenhver 
deltager startet med prototypen, slik at vi kunne utjevne læringseffekten så godt som mulig. 
Å sammenligne en prototype mot et ferdig produkt gir ikke basis for å gjøre kvantitative 



sammenligninger på for eksempel tidsforbruk. I vårt tilfelle ville prototypen, som ikke 
avhenger av internettrafikk, ha et automatisk fortrinn foran telenor.no (som var spesielt treg 
på testdagen). Man bør også være forsiktig med å sammenligne effektiviteten til forskjellige 
brukergrensesnitt mot hverandre. Skal dette gjøres bør det være spørsmål om grensesnittet 
undersøkelsen forsøker å besvare. 

 
Spørreskjema 
 

Metode 
 
Hensikten med spørreskjemaevaluering er å måle nivåforskjeller mellom variabler. Det vil si 
at undersøkelsen baserer seg på en kvantitativ metode. Spørreskjemaer er en god måte å 
finne ut av holdninger, tanker og atferd for en gruppe mennesker. Med spørreskjemaer kan 
vi være mer trygg på generalisering av våre funn enn det vi ville vært med et case study. 
   
Formulering av spørsmål i et spørreskjema kan ha stor betydning for hvordan folk svarer på 
spørsmålet. Derfor er det viktig at man vet nøyaktig hvordan spørsmålet var formulert når vi 
leser resultatene fra et spørreskjema. Det er vanskelig å få et tilfeldig utvalg av personer, og 
det hender denne typen undersøkelser gjennomføres uten tilfeldig utvalg. Det er derfor 
viktig at dette presiseres i rapporter fra spørreskjemaundersøkelser.  
 
Gjennomføring  
 
Vi gjennomførte to spørreundersøkelser, Skjema Q1 og Q2. 
 
Skjema Q1 ble besvart før deltagerne begynte på brukbarhetstestingen. Her ble det sjekket 
om deltagerne er inhabile, om de har erfaring med plattformene tjenestene kjøres på og om 
de er med i målgruppen. Vi undersøkte også om de hadde interesse for å bruke en 
mobilapplikasjon for å administrere sine mobiltjenester, 
 
Skjema Q2 ble gjort umiddelbart etter brukbarhetstesten. Her undersøkte vi hva brukerne 
syntes om prototypen og hvordan de syntes den fungerte sammenlignet med Mine Sider. Vi 
sjekket også om de hadde endret syn på bruk av en slik tjeneste etter å ha testet prototypen 
vår. 
 
Vi har benyttet spørsmål med parvise motsetninger, ved å se på den totale retningen av 
svarene kan man se om oppfatningen heller til en side (Toftøy-Andersen, Wold, s.149). 
Skalaen går fra 1 til 5. For å forenkle analysen er spørreskjemaet designet slik at 5 alltid er 
den mest positive responsen.  

 
Fokusgruppe  
 
Metode 
 
Til slutt gjennomførte vi en fokusgruppeundersøkelse. Vi var interessert i å undersøke hva 
brukerne tenker og føler om prototypen og med fokusgrupper er det lettere å gå mer i 
dybden enn det er med spørreundersøkelser. Fokusgruppen gir deltagerne rom til å komme 
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med detaljerte tilbakemeldinger, og de åpner for å forklare med egne ord om de syntes noe 
var vanskelig. Dette kan oppnås med spørreundersøkelser, men det er lettere å få folk til å 
forklare utfyllende når de prater enn når de skriver. Vi valgte et semistrukturert format da 
dette også gav oss en mal å jobbe ut fra, men også frihet til å gå nærmere inn på 
interessante ting som måtte komme opp underveis. 
 
Ulempene med fokusgrupper er at de kan ta relativt lang tid og at de kan være vanskelig å 
analysere (Lazar, Feng og Hochheiser sier transkriberings- og analyseprosessen kan ta opp til 
10 ganger så lang tid som det som ble brukt på samtalen). Denne typen undersøkelser gjør at 
man også er avhengige av at deltagerne må huske tilbake til hvilke tanker de gjorde seg da 
de prøvde ut prototypen, og dette kan føre til at ting kan bli utelatt. 
 
Gjennomføring  
 
Til slutt hadde vi en fokusgruppe med noen av deltagerne. Denne delevalueringen var 
planlagt som et intervju, men praktiske hensyn førte til at den ble gjort som en fokusgruppe 
med tre av deltagerne i stedet. Disse tre møtte opp samtidig og hadde liten tid til rådighet, 
så vi valgte å løse dette på den måten som var mest smertefri for dem. De to deltagerne som 
vi først gjorde brukbarhetstesting med ble dessverre ikke med på denne delen av 
evalueringen, da problemene nevnt over gjorde at vi måtte starte de andre tre på 
brukertesting umiddelbart.  
 
Vi hadde foretrukket å gjennomføre intervjuer i stedet for fokusgruppen, da 
gruppedynamikken kan føre til at vi ikke får like grundig informasjon fra alle deltagerne. 
Noen kan for eksempel være brautende og ”stjele showet”, mens andre kan være redd for å 
avsløre at det var noe de ikke fikk til. 
 
 

4D - Identify the practical issues 
 
Brukere 
 
Alle aldersgrupper er representert i Telenors kundegruppe, men vi ønsket å avgrense dette 
til de mest aktuelle brukerne. For å unngå problematikk rundt å bruke mindreårige i 
testingen, satte vi en nedre aldersgrense på 18 år. Vi tok utgangspunkt i egne erfaringer med 
hvem som er typiske smarttelefonbrukere, og satte den øverste grensen for målgruppen til 
ca. 40 år. Senere i prosjektet fant vi relevant data som støttet våre antagelser i Nielsens 
undersøkelse om smarttelefonutbredelse, og den endelige målgruppen for evalueringen ble 
satt til å være 18-44 år.  
 
Hvor mange deltagere man trenger avhenger av størrelsen på prosjektet og hva man er ute 
etter å få svar på. Jo større prosjektet er, jo flere deltagere er det behov for. Vi hadde bare 5 
deltagere tilgjengelig, så vi valgte å forholde oss til antagelsen om at disse vil fange opp 80% 
av anvendelighetsproblemer (Lazar, Feng og Hochheiser, s.263). Det eksisterer debatt om 
denne antagelsens validitet, men den er likevel generelt akseptert innenfor HCI-forskning. 
Problemet med å anslå hvor mange feil et gitt antall personer vil oppdage er at man går ut 
fra at man vet hvor mange feil som eksisterer. Vi har laget en prototype med relativ enkel 



funksjonalitet, og føler oss dermed trygge på at 5 personer er nok til avdekke de største 
problemene. 
 
Vi hadde dessverre ikke mulighet til å få et randomisert utvalg, siden vi bare hadde 5 
personer tilgjengelig. 
 
Fasiliteter og utstyr 
 
All testing ble foretatt på et grupperom i 3. etasje på IFI. Dette var det best egnede lokalet vi 
hadde til rådighet. Det var viktig å finne en lokasjon som var skjermet for støy og 
forstyrrelser, både med hensyn til brukerne og at vi tok opp lyden under alle testene.  
 
Utstyret som ble benyttet var en Samsung Galaxy Tab for vår prototype, en Mac datamaskin 
for Mine Sider på telenor.no og en iPhone. 
 
Brukbarhetstestingen ble tatt opp med en screenrecorder (program for å ta opp det som 
skjer på en data-/smarttelefonskjerm) der vi tok lydopptak med datamaskinens mikrofon for 
senere analyse. Fokusgruppen ble tatt opp på en av gruppemedlemmenes mobiltelefon. 
 
Tidsplan og budsjett 
 
Intervjuene ble foretatt fra klokken 17 den 18. november. Tidspunktet ble valgt da 
deltagerne bare kunne stille opp etter arbeidstid. 
 
Vi kjøpte inn brus og snacks til deltagerne, og kostnadene kom på 125,- kr. Vi hadde 
dessverre ikke mulighet til å kompensere deltagerne, da vi ikke fikk støtte til dette. 
 
Ekspertise 
 
Vi hadde liten erfaring med gjennomføring av evalueringer, så vi benyttet fagstoff fra dette 
kurset og INF1500, samt annen relevant informasjon vi fant i bøker og på nett. Spesielt 
analyse av kvalitative undersøkelser kan by på utfordringer, men vi føler vi har klart å kode 
dataen på en måte som gir relevant informasjon. 
 

”Different evaluation methods require different kinds of expertise. For example, running usability tests 
requires knowledge about how to control the testing conditions, and video recording.” - Sharp, Rogers, 
Preece s. 463 

 
 

4E - Decide How to Deal with the Ethical Issues 
 
Deltagerne ble ved ankomst informert om praktiske anliggender som forventet tidsforbruk 
og hvordan testingen skulle gjennomføres, samt motivasjon for evalueringen.  
 
Samtykkeerklæringen som er vedlagt uttrykker de etiske spørsmål som er relevante for vår 
evaluering. 
 
 



4F - Evaluate, Analyze, Interpret og Present the Data 
 
Evalueringens eksterne validitet angir hvor vidt resultatene kan være holdbare for andre 

utvalg og situasjoner. I dette eksperimentet påvirkes den av utvalgets validitet, den interne 

validiteten og hvor vidt vi kan generalisere funnene våre.  Vi forsøkte å sikre et 

representativt utvalg, men validiteten påvirkes likevel av at de kom fra samme geografiske 

område og at vi ikke kunne dekke hele målgruppen. 

Det totale datasettet sin eksterne validitet påvirkes av settingen vi valgte å gjennomføre 

testene i. Testene ble gjennomført i labsettinger og vi fikk aldri testet applikasjonen i dets 

naturlig bruksområde. Den økologiske validiteten er dermed svært lav. Vi kunne økt den ved 

å benytte alternative metoder som dagbøker og observasjon.  

Vi har forsøkt å sikre høy indre og ytre relabilitet ved å benytte planer og benytte relevant 

fagstoff og presise begreper ved alle vurderinger. De kvalitative analysene har en lavere 

relabilitet ettersom koderen sin subjektive vurderinger kan kodes annerledes. Relabiliteten 

påvirkes av det lave antallet deltakere. Siden eksperimentet påvirkes av tilfeldige feil og 

biaser får enkelttilfeller mye større utfall for resulatet. 

 

På grunn av ekvivalensproblemene nevnt i siste avsnitt om brukbarhetstesting i 3C har vi 

ikke vektlagt sammenligning mellom de to datasetene vi innhentet i brukbarhetstesten. 

 
 
Analyse av brukbarhetstest 
 
Analyse av data 

 

Vi brukte deskriptiv statistikk for å undersøke ”ease of use”. Alle deltagere løste alle 

oppgavene de ble gitt på prototypen vår, og de gjorde dem raskere enn tilsvarende på 

telenor.no. Vi har ikke vektlagt dette, men det er verdt å notere seg at enkelte funksjoner 

var veldig vanskelig å finne på Mine Sider. Dette kan skyldes inndelingen Telenor benytter.  

 

Telenor.no hadde også betydelig flere navigeringsfeil enn vår prototype. Det kan skyldes at 

webdesignet gir mange flere valg og muligheter enn et lukket system. Deltagerne hadde 

spesielt store problemer med å fullføre oppgave 4 og 7 på Mine Sider, mens de var veldig 

lette å fullføre på vår prototype. 

 

For vår prototype ser vi fra oppgave 1 og 3 at informasjon kan være vanskelig å finne i vår 

prototype. Mesteparten av tiden deltagerne brukte her gikk med til å spore opp 

informasjonen vi spurte etter, men den totale tiden de brukte var akseptabel. Begge tok i 

snitt 16,7 sekunder å gjennomføre. Disse problemene førte også til noen navigeringsfeil for 

enkelte deltagere. 

 



Det var ingen oppgaver som skapte spesielt store problemer i prototypen. Dette kan tyde på 

at målet om svært enkel funksjonalitet og brukervennlighet ble nådd.  

 

De statistiske målene gav oss ikke betydelig informasjon om brukervennligheten eller 

problemer i prototypen. Dette er ikke nødvendigvis negativt for testen og heller ikke 

hovedfokuset for brukbarhetstester: 

 
”These metrics for performance may not be appropriate when the usage of a new technology is 
discretionary and about enjoyment, rather than task performance in a controlled work setting” (Lazar, 
Feng, Hochheiser, s.5) 

 

 

Observatørskjema 

 

De viktigste funnene ble notert ned under og rett etter gjennomgangen av prototypen. Her 

ble det notert navigeringsfeil og logiske feil. Her ble det klart at tekstbeskrivelsene av 

tjenestene var spesielt vanskelig å lese. Teksten var relativt liten i forhold til skjermen og 

dermed var det flere som brukte litt tid på å orientere seg i teksten. Dette kunne vært 

forbedret ved å designe en bedre tekstvisning og fordele teksten i blokker. 

Det var enkelte navigeringsfeil som: 

 

 feil bruk av hjemknappen (bruk av hjem da de burde brukt tilbakeknapp) 

 oppfattet «sale» logoen som bestillingsdelen av applikasjonen 

 

Vi noterte også ned navigeringsvalg som innbefattet en viss forståelse av systemet: 

 bruk av populære tjenester uten å vite hva den inneholder når det er logisk at 

tjenesten er populær 

 husket at frifamilie var aktivert ifra tidligere oppgaver og brukte mine tjenester som 

et menyvalg 

 oppfattet mine tjenester som et logisk sted for å finne aktiverte tjenester 

 

Prototypen tilbyr flere navigeringsmetoder for å finne frem til en tjeneste og deltakerne 

alternerte mellom de. Dette varierte ettersom noen forsto oppdelingen lettere enn andre og 

noen valgte å ikke benytte den aktivt. 

 
Analyse og funn fra spørreskjema 
 
Validiteten til spørreskjema avhenger av hvor vidt dataen vi har samlet inn er relevant for 

problemstillingen. Problemstillingen var todelt med et fokus på appens usability og et annet på 

hvordan den fungerte sammenlignet med telenor.no. Dette gjør at vi ikke kan bare ha en validitet, 

men derimot vurdere den totale validiteten som et produkt av hver problemstillings validitet. Det 

samme gjelder for så vidt for relabilitet. 



Spørreskjemaet sin andre del vurderer all funksjonaliteten opp imot telenor.no og Mine Sider. Det 

betyr at enkelte kan ha mislikt begge men vurdert den ene løsningen som bedre enn den andre. 

Disse spørsmålene har derfor en lavere validitet til å måle prototypen, det eneste det forteller er om 

prototypen er bedre eller dårligere. 

De første spørsmålene har en høy validitet siden de er parvise motsetninger som bare vurderer en 

variabel. Relabiliteten avhenger av spørsmålets formulering og med et såpass lite datasett er det 

vanskelig å estimere hvor høy relabiliteten er.  

Relabiliteten kan sjekkes ved å stille det samme spørsmålet med ulike formuleringer og ved å 

undersøke om svarene er konsistente over tid. I vår undersøkelse kan vi derfor bare estimere 

relabiliteten ved å sammenligne om svarene er konsistente med andre tilbakemeldinger. Validiteten 

er høyere ettersom spørsmålene og svaralternativene er tekstlig presise og vi har forsøkt å benytte 

vanlige metodikk i gjennomføringen. 

Ved å se på de deskriptive statistiske målene fant vi at de fleste tilbakemeldingene var 4 eller 5. 

”Logisk oppsett og navigering” og ”Finne relevant informasjon” scorte lavest, med totalt 20 av 25 

mulige. Dette kan tyde på at tekstoppsettet burde forbedres, noe som vi var kjent med fra egne 

evalueringer. Etter testen var flere positive til å benytte en mobilapplikasjon for administrere sine 

tjenester enn før testen (4,4 < 5). 

 
Analyse og funn fra fokusgruppen 
 
Vi anvendte critical incident metoden som omtales i valideringsanalysen. Resultatene var 
ikke like dekkende og intervjuets lengde gjorde at vi fikk færre funn. Som nevnt var 
intervjuet egentlig tiltenkt å være rett etter brukertesten, men pga tidsproblemer for 
deltakere valgte vi å løse dette med å ta et gruppeintervju. Dermed er det større 
sannsynlighet for selvpresentasjonsfeil og erindringsfeil. Siden vi ikke var en nøytral aktør og 
deltagerne kjente til at det var vi som hadde laget prototypen, påvirker dette også retningen 
av svarene. 
 
Vi delte daten fra fokusgruppen inn i tre typer: 
 

 Positive utsagn 

 Negative utsagn 

 Nøytrale utsagn 
 

Fokusgruppens relabilitet er i utgangspunktet svært lav. Semi-strukturerte fokusgrupper vil 

oftest være preget av deltagernes subjektive responser og intervjulederens erfaringsnivå. 

Det vil dermed være vanskeligere å få et lignende datasett ved et senere tidspunkt. 

Validiteten til fokusgrupper avhenger av spørsmålene, formuleringene og målemetoden. 

Under gjennomføringen forsøkte vi å sikre høy validitet ved å benytte klare og konsise 

formuleringer og prosedyrer. Den interne validiteten påvirkes her av læringseffekten, ytre 

påvirkning og bias i utvalget og gjennomføringen. 

 

Flesteparten av responsene i intervjuet var positive, men preget av de hadde benyttet 

systemet i en kort periode. Vi fant at de var interesserte i hvordan applikasjonen kunne sikre 

sensitive data og en deltaker påpekte at listene inneholdte svært mye tekst. De positive 



utsagnene bekreft at applikasjonen benyttet relevant heuristikk, hadde et intuitivt design og 

at den var svært lett å lære. De uttrykte at de kunne tenke seg å bruke en lignende 

applikasjon og at de følte det var naturlig å administrere mobiltjenestene fra 

mobiltelefonen. Alle foretrakk denne løsningen fremfor Mine Sider. 

 

Deltagerne mente denne funksjonaliteten burde være en del av en større applikasjon, der de 

kunne administrere alle sine Telenortjenester. 

 

Konklusjon av testingen 

 

Vi ønsket å se på om hvor vidt prototypen kunne innfri de heuristiske kravene og behovene. 

Basert på spørreskjema og intervjuet fant vi at deltagerne stort sett var fornøyde med 

prototypen og at de opplevde en høy grad av mestring. Enkelte deler av systemet hadde 

mangler, som tekstinndelingen. 

  

Vi ønsket at prototypen skulle tilby svært høy brukervennlighet og gjøre det mulig å oppnå 

en mestringsfølelse. Med dette ønsket vi at tjenesten skal oppleves som ”fun”. De 

gjennomgående positive tilbakemeldingene kan tyde på at vi nådde målet vårt, men siden 

testene var relativt korte er det vanskelig å trekke videre konklusjoner om dette. Intervjuene 

og spørreskjemaet burde vært betydelig endret for å evaluere mindre deler av systemet, 

som f.eks enkelte knapper. Hvis brukere også hadde fått mulighet til å utforske prototypens 

funksjonalitet i en lengre periode hadde det også gitt de større grunnlag for å besvare mer 

spesifikke spørsmål. 

 

5 - Implementation Review 
 
Vi foretok en ekspertvalidering med vår kontaktperson hos Telenor, Kenneth Arvesen. 
Valideringen ble gjennomført ved at vi presenterte prototypen for Arvesen og gav han tid til 
å bli kjent med funksjonaliteten før han utførte noen typiske oppgaver. Til slutt 
gjennomførte vi et semistrukturert intervju der vi drøftet prototypens funksjonalitet. 

 
I et semistrukturert intervju er det nødvendig å sørge for at alle temaene blir dekket. Under 
intervjuets utvikling er det nødvendig å være fleksibel. Det vi si at man bruker intervjuguiden 
og tolker svarene underveis for å utdype og konkretisere svarene (Grønmo, s.163). Under 
intervjuet ble det klart at vi ikke nødvendigvis var godt nok forberedt. Vi forsøkte å holde en 
god flyt og stille relevante spørsmål, men intervjuet sporet av i enkelte tilfeller. Dette var 
første gang Arvesen testet applikasjonen og som Telenors representant var han interessert i 
prototypens funksjonalitet og vår tankegang angående problemstillingene. Det var også 
vanskelig å sikre en god relabilitet siden vi ikke kunne ta stilling til erindringsfeil og 
selvpresentasjonsfeil (Grønmo, s.165). Men totalt sett fikk vi et veldig godt materiale for å 
sammenligne med kravene og heuristikken. 
 
 



Grønmo definerer kvalitativ innholdsanalyse som: 
 

«Kvalitativ innholdsanalyse omfatter systematisk gjennomgang av dokumenter med sikte på å 
kategorisere og registrere det innholdet som er relevant for bestemte problemstillinger» 
 

I analyser av intervjuer er det viktig å unngå bias, for eksempel å ignorere negative responser 
og bare presentere responser som bekrefter hypotesen (Lazar, Feng, Hochheiser, s.206). For 
å forsikre at vi fikk et komplett datasett tok vi opptak av intervjuet og transkriberte det. Vi 
valgte å benytte oss av en forenklet metode for analysen. Vi anvendte «critical-incident» 
metoden for å samle utsagn som er spesielt interessante, innsiktsfulle eller som kan 
oppfattes som viktigere enn andre utsagn (Lazar, Feng, Hochheiser, s.211). Vi forsøkte å 
knytte de opp til heuristikken og de funksjonelle og ikke funksjonelle kravene. Kodingen viste 
at teksten var lettere å analysere basert på kravene. I tillegg grupperte vi alle adjektiver og 
knyttet relevante utsagn til heuristikken. Disse resultatene er lagt til som vedlegg. 
 
Funn fra valideringsintervjuet 
 

I valideringen av prototypen ønsket vi å undersøke to ting: 
  

 At produktet innfrir kravene og behovene til oppdragsgiver (minimumskrav) 

 At oppdragsgiver er fornøyd med produktet 
 

I tekstanalysen fant vi at det var 9 positive adjektiver og noen av de grupperte vi med høy 
intensitet. Disse utsagnene hadde svært lav relabilitet og intern validitet. Siden vi ikke hadde 
en nøytral rolle er det vanskeligere å anslå om begrepene reflekterte intervjuobjektets 
virkelige oppfatning. Det er problematisk å vektlegge begreper i et enkelt intervju siden 
lingvistiske begreper vektlegges individuelt. Derfor er det mer aktuelt å analysere 
intervjuobjektet utsagn relatert til kravene. Enkelte av kravene, som at produktet måtte 
være ferdig innen 4 uker, ble ikke drøftet siden de ikke var relevante for Telenor. 
 
I analysen fant vi at Telenor var stort sett fornøyde med prosjektet, men hadde også noen 
innvendinger og spørsmål angående relevante problemstillinger. De var interesserte i hvor 
vidt denne prototypen kunne brukes som en mal for andre plattformer, hvilke tanker vi 
hadde gjort oss om sikkerhet/innlogging og å rette fokus mer mot salg av relaterte produkter 
(som andre applikasjoner og mobiler). Det som ble påpekt som positivt var at designen var 
intuitiv, fulgte Telenors designstil, kunne bidra til å redusere manuelle henvendelser og 
støttet de heuristiske kravene. Samlet med notatene fra intervjuet gav det oss et inntrykk av 
at applikasjonen ble oppfattet som «fun» og relevant for Telenors fremtidig utvikling. Vi fikk 
inntrykk av at begge valideringskravene ble oppnådd. 
 
Totalt sett kan vi konkludere at både brukere og Telenor vurderte løsningen som et godt 
alternativ til mine sider og en naturlig del av Telenors fremtidige mobile økosystem.  
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Vedlegg 

Vi har valgt å inkludere og sitere ekstramateriale som vedlegg, dette inkluderer: 
 

1. Prototyper - high fidelity 
a. Bilder av den endelige prototypen 

2. Prototyper - low fidelity 
a. Bilder av skisser og tavletegninger 

3. Innleverte spørreskjema q1 og q2 
a. Svar på spørreundersøkelsene 

4. Skjema Q1 – Spørreskjema for evaluering av prototyper – finne representative 
brukere 

5. Skjema Q2- Avsluttende spørreskjema for brukbarhetstesting 
6. Skjema Q3 – Plan for semistrukturert intervju 
7. Skjema K1 – Koding av Valideringen – Med Heuristikk 
8. Skjema K2 – Koding av Valideringen – Med Behov og Krav 
9. Skjema K3 – Koding av Fokusgruppe 
10. SkjemaK4- Datasettet til brukbarhetstesten 
11. Skjema T1 – Tekstanalyse av valideringsintervjuet 
12. Skjema P1 – Forklaring av prototypens funksjonalitet og konsepter 
13. Samtykkeerkæring 
14. Skjema I-1 - Transkribering av telenor valideringsintervju 
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Spørreskjema for brukertesting av prototypen 

Skjema q1 

 

Spørreskjema for evaluering av prototyper 
 

Vi er en studentgruppe I kurset inf2260 – interaksjondesign ved institutt for informatikk, Universitet i 
Oslo. Prosjektgruppen består av Menal Talal Ahmed, Ron Unhammer og Simon Lysne Hyenes. 
Kursleder er Alma Leora Culén, epost: almira@ifi.uio.no 
Vi har lagd en prototype på en android app for administrering av telenors mobil tjenester. Som en del 
av prosjektet skal vi evaluere og teste prototypen. Derfor ønsker vi å gjennomføre en usability test av 
prototypen.  

Spørreskjemaets formål 

 

Vi ønsker å finne representative brukere for å evaluere prosjektarbeidet. Spørreskjemaet hjelper oss 

med å finne ut om deltakerne er i målgruppen for undersøkelsen 

 

Anonymitet 

I undersøkelsen er du garantert full anonymitet og alle spørreskjemaene og innhentet data vil 

bli slettet etter kursets avslutning 

Instruks til skjemaet 

Marker svaralternativet som passer best med et kryss 

HVOR FORNØYD/MISFORNØYD 
ER DU MED HENSYN TIL: 
   Svært 2 3 4 5 Svært Vet 
 misfornøyd     fornøyd ikke 

Prototypens design ..................................  1  2  3  4  5  6  7 

 

Har du spørsmål til oss? 

Hvis du har noen spørsmål om undersøkelsen eller spørreskjemaet vennligst ta kontakt med 

en av gruppemedlemmene:  

Navn    Tlf    Epost 

Simon L. Hyenes :  99479058   Simon.Hyenes@gmail.com 

mailto:almira@ifi.uio.no
mailto:Simon.Hyenes@gmail.com


Ron Unhammer:   40224486  Ronunhammer@gmail.com 

Menal Talal Ahmed:   48059098   Menalta@gmail.com 

 

 

LYKKE TIL! 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Er du nå eller har du tidligere jobbet for telenor eller innenfor 

telebransjen eller har du jobbet for virksomheter tilknyttet 

telenor? 
                                                                                         Ja       Nei    Vet ikke  

 ........................................................................................  1  2  3  

 

 

2. Bruker du eller har du erfaring med: iOS (iPhone, iPad, Ipod 

Touch), Android, Windows Phone 6-7? 
                                                                                         Ja       Nei    Vet ikke  

 ........................................................................................  1  2  3  

 

 

3. Hvor mye erfaring har du med følgende teknologi  

 Ingen erfaring  Svært god erfaring 

 

mailto:Ronunhammer@gmail.com
mailto:Menalta@gmail.com


Sett kun ett kryss pr. linje.                                                      1           2           3           4  5              

Android ..................................................................    1   2   3   4   5  

 

Iphone ................................................................    1   2   3   4   5    om regelverket   1   2   3   4   5   6   7  

 

PC/MAC ............................................................    1   2   3   4   5  

 

Mine sider på telenor.no ....................................    1   2   3   4   5  

 

 

11. I hvilken grad kunne du tenke deg å ta i bruk en 

mobilapplikasjon for administrering av mobiltjenester? 
 

Svært               Svært stor 

 liten grad   grad 

Sett kun ett kryss pr. linje.                                                      1           2           3           4  5              
 

         1   2   3   4     5 

 

 

11. Hvor gammel er du? 
   

15-20    

21-25    

26-30    

31-35    

36-40    

Over 40  
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Spørreskjema for brukertesting av prototypen 

Skjema q2 

 

Avsluttende spørreskjema for brukertesting 
 

Vi er en studentgruppe I kurset inf2260 – interaksjondesign ved institutt for informatikk, Universitet i 
Oslo. Prosjektgruppen består av Menal Talal Ahmed, Ron Unhammer og Simon Lysne Hyenes. 
Kursleder er Alma Leora Culén,  epost: almira@ifi.uio.no 
Vi har lagd en prototype på en android app for administrering av telenors mobil tjenester. Som en del 
av prosjektet skal vi evaluere og teste prototypen. Derfor ønsker vi å gjennomføre en usability test av 
prototypen.  

Spørreskjemaets formål 

 

Som en del av evalueringen av prototypen ønsker vi å finne ut hvordan brukerne oppfattet 

prototypens design, brukervennlighet og funksjonalitet.  

 

Anonymitet 

I undersøkelsen er du garantert full anonymitet og alle spørreskjemaene og innhentet data vil 

bli slettet etter kursets avslutning 

Instruks til skjemaet 

Marker svaralternativet som passer best med et kryss 

HVOR FORNØYD/MISFORNØYD 
ER DU MED HENSYN TIL: 
   Svært 2 3 4 5 Svært Vet 
 misfornøyd     fornøyd ikke 

Prototypens design ..................................  1  2  3  4  5  6  7 

 

Har du spørsmål til oss? 

Hvis du har noen spørsmål om undersøkelsen eller spørreskjemaet vennligst ta kontakt med 

en av gruppemedlemmene:  

Navn    Tlf    Epost 

Simon L. Hyenes :  99479058   Simon.Hyenes@gmail.com 

mailto:almira@ifi.uio.no
mailto:Simon.Hyenes@gmail.com


Ron Unhammer:   40224486  Ronunhammer@gmail.com 

Menal Talal Ahmed:   48059098   Menalta@gmail.com 

 

 

LYKKE TIL! 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn om applikasjonen 

 Svært uenig   Svært enig  

 

Sett kun ett kryss pr. linje.                                                      1           2           3           4  5              

Enkel å bruke .........................................................    1   2   3   4   5  

 

Logisk oppsett og navigering ..............................    1   2   3   4   5  

 

Kjapp og responsiv ...............................................    1   2   3   4   5  

 

Gir gode tilbakemeldinger på handlinger ..........    1   2   3   4   5  

 

Lett å lære ..............................................................    1   2   3   4   5  

 

                                                          

2. Hvordan ville du vurdere følgende funksjonalitet på prototypen 

sammenlignet med telenor.no og mine sider 

 Svært mye dårligere  Svært god  

 

mailto:Ronunhammer@gmail.com
mailto:Menalta@gmail.com


Sett kun ett kryss pr. linje.                                                      1           2           3           4  5              

Bestilling av tjenester ...........................................    1   2   3   4   5  

 

Avbestilling av tjenester ....................................    1   2   3   4   5    om regelverket   1   2   3   4   5   6   7  

 

Finne relevant informasjon ................................    1   2   3   4   5  

 

Oversikt over aktive tjenester ............................    1   2   3   4   5  

 

Finne ønsket tjeneste .........................................    1   2   3   4   5  

 

Design - estetikk ................................................    1   2   3   4   5  

 

Totalt .................................................................    1   2   3   4   5  

 

 

4. På det innledende spørreskjemaet spurte vi om du kunne tenke 

deg å bruke en mobilapplikasjon for administrering av mobiltjenester, 

i hvilken grad kunne du tenke deg å bruke en lignende applikasjon 

som prototypen 
 

Svært               Svært stor 

liten grad   grad 

 

1           2           3           4  5              

 

  1   2   3   4     5 
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Plan for semi-strukturert intervju: 

Skjema q3 
 

Ved slutten av usability testen gjennomføres et kort strukturert intervju, intervjuobjektet skal tillates 

å utdype alle svarene og i relevante tilfeller er det lagt til oppfølgingsspørsmål: 

1. Sammenlignet med vanlige mobilapplikasjoner hvordan oppfattet du denne 

applikasjonen? 

2. Hvordan oppfattet du applikasjonens struktur og menysystem 

a. Var det noe du ville endret 

b. Var det noe som du savnet 

c. Var det noe som var uklart 

3. Oppfattet du applikasjonen som en fullstendig applikasjon eller burde den vært del av 

en større applikasjon 

4. Ville du benyttet denne tjenesten fremfor telenor.no eller ville du foretrukket å benytte 

telenor.no eller begge 

a. Var det noe spesielt som gjorde at du foretrekker en løsning 

5. Var det noe spesielt du likte med prototypen 

a. Var det noe annet 

i. Hvordan kunne det vært gjordt enda bedre 

6. Var det noe spesielt du ikke likte med prototypen 

a. Var det noe annet 

i. Hvordan kunne du tenke deg å endre det 

7. Er det noen funksjonalitet som du savnet i prototypen 

a. Er det noen funksjonalitet som du mente var overflødig 
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Tekstanalyse av valideringsintervjuet – skjema t1 
Retning angir hvorvidt betegnelsen var brukt i en positiv, negativ eller nøytral sammenheng. 

Frekvens er antall forekomster av begrepet. Intensitet benytter vi for å vurdere styrken i utsagnene, 

vi brukte en skala med lav, medium og høy intensitet. 

 

Adjektiv og stikkord Frekvens Retning Intensitet 

Kult 1 Positiv Medium 

Tipp-topp 1 Positiv Høy 

Smart 1 Positiv Høy 

Bra 3 Positiv Medium 

Enkle 1 Positiv Lav 

Kjempebra 1 Positiv Høy 

Greit 3 Positiv Lav 

Lettere 1 Positiv Medium 

Supplement 1 Nøytral Lav 

Naturlig 1 Positiv Lav 

Sikkerhet 1 Negativ Medium 
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Forklaring av prototypens funksjonalitet og konsepter – vedlegg P1 
 

Prototypen har følgende funksjonalitet: 

Brukerbasert system hvor hver bruker kan gå inn i programmet og dermed få seks valg: 

1. Alle tjenester 

a. En liste over alle Telenors mobiltjenester 

2. Populære tjenester 

a. De tjenestene Telenor definerte som mest populære, basert på epost med 

telenor og Mine Sider 

3. Gratis tjenester 

a. Alle tjenester som er gratis å bestille 

4. Salg 

a. En side hvor telenor kan drive med salg og markedsføring. I denne iterasjonen 

viser den et bilde med reklametekst basert på et nåværende tilbud på telenor.no 

5. Mine tjenester 

a. Alle tjenester som er aktiverte 

6. Hjelp 

a. Hjelpfunksjon 

Alle tjenester er objekter som inneholder en tekstforklaring, en utdypende tekstforklaring og ett 

ikon. De kan bestilles og dermed bli en aktiv tjeneste som legges til mine tjenester. De kan også 

avbestilles. Begge disse funksjonene presenterer en kvittering som bekrefter handlingen i samtråd 

med Telenor.no. 

FriFamilie har fått utvidet funksjonalitet hvor det går an å legge til medlemmer og fjerne 

medlemmer. Denne funksjonaliteten er omtrent den samme som tilbys på telenor.no 

Vi har benyttet oss av en del konsepter som: 

 Kvittering som en bekreftelse av kjøp 

 Bruk av metaforer i ikonene som 0-; er en metafor for gratis og stjerne er en metafor 

for tjenestene som er populære. 
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Samtykkeerklæring for evaluering av android prototype 
 
Vi er en studentgruppe I kurset inf2260 – interaksjondesign ved institutt for informatikk, Universitet i 
Oslo. Prosjektgruppen består av Menal Talal Ahmed, Ron Unhammer og Simon Lysne Hyenes. 
Kursleder er Alma Leora Culé, epost: almira@ifi.uio.no   
Vi har lagd en prototype på en android app for administrering av telenors mobil tjenester. Som en del 
av prosjektet skal vi evaluere og teste prototypen.  
 
Studiens hensikt 
Målet med undersøkelsen er å undersøke brukervennligheten til applikasjonen. 
 
Plan og gjennomføring 
Undersøkelen er delt inn i tre deler. Den første fasen vil bestå av et kort intervju. I den andre fasen vil 
brukeren teste applikasjonen og telenors mine sider på web.  Den siste fasen vil bestå av et kort 
avsluttende intervju og spørreskjema. 
 
Fordeler 
Vi håper at dette studiet kan gi retningslinjer til fordel for utvikligen av en brukervennlig applikasjon 
for administrering av mobilabonnement på smarttelefoner. 
 
Risikoer ved studien 
Utmattelse kan forekomme under gjennomføringen av studiet. Det er lagt inn pauser mellom 
oppgavene og du er fri til å ta ekstra pauser ved behov. Skulle du oppleve ubehag under utførselen er 
det mulig å stoppe oppgaven. 
 
Frivillig deltagelse 
All deltagelse er friviliig og du kan når som helst trekke deg fra studiet uten noen nærmere forklaring. 
Dette innebærer at all innhentet informasjon vil bli slettet. 
 
Anonymitet 
All data vil bli anonymisert og behandlet fortrolig. Du vil ikke bli identifisert med navn eller bilde og 
deltakere vil aldri trenge å oppgi fortrolig informasjon. Videopptaket av skjermen, spørreskjema og 
alle notatene vil bli slettet etter kursets avslutning, januar 2012.  
 
Kompensasjon 
Når studiet er fullført er det mulig å få se resultatet av informasjon som ble innhentet. 
 
Samtykke 
Før undersøkelsen ber vi deg samtykke i deltagelse ved å undertegne dette dokumentet. Hvis noe er 
uklart eller du har spørsmål ber vi deg kontakte personalet. 
Jeg har lest og forstått informasjonen over og gir mitt samtykke til å delta i intervjuet 
 
 
__________    ________________________________________ 

Sted og dato   Signatur 
 
 
 

mailto:almira@ifi.uio.no
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Telenor validering intervju: SkjemaI1 
R = Ron M = Menal S = Simon K = Kenneth  

Transkribsjon: 
Viser frem prototypen på samsung galaxy tabben; 

Viser frem applikasjonen og Kenneth bruker og tester applikasjonens funksjonalitet:  

K: Var det sånn at dere intervjuet eller snakket med noen andre i brukergruppen eller har dere laget 

den basert på egne tanker: 

S: Vi har laget den todelt, mest på våre egne tanker, så har vi også hatt innspill ifra andre igjennom 

prosessen. Vi fikk ikke brukt det de så i noen høy grad for vi måtte bare lage den. Innspillene var mer 

i skisse og tegne delen av prossesen. 

Vi tenkte å gå igjennom telenors behov og krav og vi har satt noen egne behov og krav til 

applikasjonen. Vi tenkte å se på hvor vidt du føler at de er nådd og hvor vidt du føler at det her kan 

nås dere i briefen.  

Går igjennom telenors krav:  

 Minske henvedelser til kundeservice 

 Bidra til salg 

 Forsikre å brukere tar i bruk applikasjonen 

K: Sånn som det er hos oss idag...småprat om frifamilie.....Hvis man slipper å ringe til kundesenteret 

vårt ville det redusere.  

R: Hva er det man må ringe kundeservice for 

K: Første gang man starter frifamilie må man ringe før å starte frifamilie mekanismen, det har jeg 

bare hørt 

R: Ja ok 

K: For å dobbeltsjekke at jeg er jeg og du er du 

R: Jeg ble litt usikker nå, vi får iallefall sinnsykt mange telefoner på det med administrering av 

frifamilie 

S: Litt av det vi prøvde å se på var om frifamilie, administreringen er egentlig litt knottede, for du må 

først sette deg inn i mine sider, dere må du være på mine abonnement siden og der trykke på 

administrer frifamilie, du finner det ikke på noen andre sider som tjenester eller mine tjenester 

R: Vi har ikke tatt stilling til backend, f.eks med sikkerhet, pålogging, skal du logge deg på en gang 

eller bekrefte det hver gang  



K: Ja det var det jeg lurte på, er det her en sånn løsning hvor du logge deg på hver gang eller må du 

bestille 

R: Tanken jeg har gjordt meg er å bruke samme sikkerhet som fakturaappen 

S: Vi tenker det kan være tre løsninger, en med innlogging, en med pin hvor du logger inn hver gang 

du gjør en endring og en tredje hvor du ikke nødvendigvis trenger å logge inn for å gjøre mindre 

endringer 

S: Vi tenkte først på hvorvidt dette er en fullstendig applikasjon eller burde dette vært en del av 

større applikasjon, med kundeservice og faktura funksjonalitet f.eks. Det har vi ikke tatt stilling til vi 

har istedet prøvd å lage den her så funksjonabel som mulig 

K: Det første jeg tenker er at vi skal lage mine sider app, noe av det som finnes på webben idag 

ønsker vi å ha tilgjengelig på den. Da tenker jeg at dette er kjempebra supplement som en del av den  

S: Det kan innbakes i en større del 

K: Sånn som jeg ser er det (uklart) i en min side app 

R: Vår tanke er også det er vel kanskje ikke så mange som er klar over all ekstrafunksjonaliteten og 

med en gang de får det tilgjengelig i en app funksjonalitet så blir det blest om det, mersalg og.. 

K: Ja det er det gjør 

S: Går igjennom hvordan telenor.no deler opp tjenester, i mine tjenester, telenors tjenester og på 

min side forsiden: Idag  

K: Kan jeg trykke rundt på den her (prototypen) 

R: Ja alt er ikke like funksjonabelt som teksten og enkelte ting er bare ifra telenor sine sider 

S: Hver tjeneste har samme skall og vi har en ganske bred struktur som vi kan bruke til å legge til og 

fjerne tjenester. 

R: Om salg siden: Der la vi bare inn et bilde som vi fant. Tanken var der at dere bare kunne pushe ut... 

K: Ja for det meningen at nesten uansett hvor jeg er her er det mulig å bestille tjenester, avbestille 

tjenester 

R: Ja det burde kanskje vært gjordt klarere, de tre øverste er bare forskjellige sorteringer av alle 

tjenester. Det er de samme tingene som du får opp 

K: Er det sånn at den vil kjøre på smarttelefoner 

R: Ja den er designet for android 

S: Den kjører faktisk bedre. Den er designet for 800 x 480 altså alle mobiler på størrelse med en 

iphone og oppover. Tankegangen er at selv om den er laget for android kan lignende design benyttes 

for alle platformer. F.eks windows, ios. Det eneste forskjellen blir å bruke vanlig struktur, f.eks i iOS 



ville du ha hatt en tilbakeknapp. Hjemknappen er litt av det samme. Men da hadde vært mer naturlig 

å ha knapper, bar, på bunnen for det hører vanligvis til iOS.  

K: Ja den skal kunne være tilgjengelig for alle devicer som iOS 

R: Ja vi har programmet bare for android men det er tanken 

K: Men er det designet slik at brukergruppen, ....du gjør jo andre ting på en android telefon kontra en 

iOS. Menyer og oppsett må jo være anderledes. 

S: Ja det har vi tatt i betraktning. Denne er spesiallaget til android, 6 delte menyen og topbarren er 

spesiallaget og benyttes av google. Den samme designet finnes på facebook for iphone men det 

hadde vært naturlig å gjøre det mer skreddersydd. Basisfunksjonaliteten kan brukes i alle men det 

burde legges til elementer og gjøre det mer naturlig 

R: Vi har også prøvd å følge deres design ved å hente farger, fra deres sider 

S: Vi lurte på hvorvidt du synes designet er klart og tydelig, at du skjønner hva alt er 

K: Ja jeg syns det, ja det kan være lettere å forstå det her enn mange av de ikonene vi selv bruker. Så 

det kommer veldig greit. Det er nesten sånn at jeg ikke trenger å lese teksten for å forstå det 

S: Ja (om forsiden) vi hadde ikke tekst før men alle tjenester trengte tekst så vi syntes det var litt lurt 

K: Så syns jeg det er veldig bra at det veldig enkelt, det er seks enkle valg og jeg skjønner nesten, nei 

ikke nesten, jeg skjønner hvor jeg skal gå, mine tjenster, hvis jeg ønsker en populær tjenste kan jeg gå 

inn der, gratis. Det er veldig oversiktlig og greit. 

S: Nå som du bruker den har du noensinne ikke vært klar over hvor du er i applikasjonen 

K: Nei egentlig ikke, men det er vel fordi jeg tror selv jeg vet hvor jeg skal trykke. Så jeg vet på 

android at det bare er å trykke på tilbakeknappen eller trykke på hjemknappen. Men det er vel litt 

også at det er veldig intuitivt. Jeg syns også..jeg vet ikke om det er default på alle android 

R: Nei.. 

K: At  vi har den hjemmeknappen 

S: Det har vi lagt til 

K: Ja for hvis jeg begynner å trykke rundt etterhvert så kanskje jeg har hatt iOS tidligere så er det 

veldig greit å ha den hjemknappen. Det syntes jeg er en smart valg 

R:...Infoknappen kan kræsje (tydelig nervøs ) 

K: Ja hva har dere tenkt der 

S: hjelp eller informasjon om hvem som har laget den 

R: Holdt det litt åpent, vet ikke om det er vanlig med credits på applikasjon for telenor, men det kan 

være informasjon eller hjelp om hva tjenesten er designet for 



K: Har dere tenkte på å ha et ikon for å vise de appene vi har nå f.eks. At jeg har alt samlet på her 

S: Linke videre 

K: Ja at jeg kan få en oversikt over hvilke apper vi tilbyr 

S: Vi snakket om det og vi tenkte at det kunne vært en del av salg, Salg kan utvides til å være mye, 

det kan være mobiler, applikasjoner... 

R: Den funksjonaliteten er jo lett å legge til i etterkant. Hovedtanken er at hovedsiden kan være en 

submeny i et større system 

S: Var det noe du savnet? 

K: Det første som slo meg var at er dette en åpen side eller må jeg logge meg inne et sted. Det er 

første som slo meg. Men ellers var det oppsalg av appene. Men ellers syns jeg det var greit oppsett, 

enkelt å forstå, lett å navigere 

S: Syns du den gir riktige tilbakemeldinger hvis du prøver å bestille en tjeneste eller noen lignende 

K: Prøver å bestille supersms, ja for det var det jeg lurte om den blir sendt og om du fikk en kvittering 

R: Ja vi kopierte infoen 

K: Er det tenkte om at man kan sende dette på sms 

S: Ja det var tankeganger, vi hadde egentlig tenkte å lage en backend med sms, men vi fant ut at det 

ble for vanskelig. Vi har alle kodene hvis vi ønsket å legge det til, men vi tenkte også at den 

backenden er litt gammeldags fordi at hvis du går inn på telenor mobil app tjeneste siden som her... 

..Kommer inn på siden og: et par av de kan man ikke bestille, et par av de må du sende sms, et par 

står som aktivert og noen av må man kontakte kundeservice. I en endelig applikasjon kunne det vært 

aktuelt å endre det sånn at alt som kan bestilles over internett burde tas med og dele det opp sånn 

slik at det er lettere for brukeren å bruke applikasjonen. Bestille gullnummer er jo egentlig ikke en 

tjeneste og bankid på mobilen går jo ikke ann å bestille 

K: misforståelse......fronte frifamilie eller andre tjenester og ha tre ikoner på bunnen for å drive frem 

de mest populære tjenestene. Tre områder, tre ikoner med et skille  

S: ja det går ann men den eneste grunnen at det ledig plass der er oppløsningen 

R: Ja sånne ting lar seg justere med størrelse på ikonene og sånne ting 

S: Du tenkte å direkte tilgang til de mest populære tjenestene 

K: Ja for jeg tenkte at da får vi frontet det og man slipper å klikke inn 

S: Ja hopper over steg her 

K: Det går veldig mye 

R: Det går ann å se på det, vi har vært litt forsiktige å inkludere for mye på siden 



S: Er det noe du oppfatter som overflødig 

K: Nei jeg syns ikke det, jeg syns det er...nå er jeg sånn veldig fan av at det skal være rent og pent og 

ikke for mye greier. Så for meg er det greit og jeg får den informasjonen jeg trenger, så jeg syns det 

er veldig bra oppsett 

S: ja akuratt teksten skulle vært litt anderledes 

S: Sånn som du opplever applikasjonen syntes du alt burde være i android/java eller er det noe som 

kunne vært hybrid med telenor.no innbakt. For eksempel hvis du går inn på salg så tar den deg inn på 

en nettside. Tror du det hadde vært bedre løsning......Eller er det bedre å ha alt i appen. 

K: Vis vi tenker oss en fin verden hvor telenor.no er mobiltilpasset og passer til oset så syntes jeg det 

er greit. Men det er for bak i systemet, men litt informasjon her og der(?) og linke videre til 

telenor.no hvis ønsker å lese mer det hadde vært greit.  Men jeg syns det egentlig er greit å bare ha 

alt så mye man kan gjøre som mulig inne i appen. 

S: Føler du at den følger alle kravene til telenor 

R: det som var spesifisert i briefen 

K: Ja jeg har ikke så veldig mye  å utsette på det for jeg tenker bare sånn det er første gang jeg ser 

den og for meg er det intuitivt hva jeg skal klikka på, så for meg er det i henhold til det vi ønsker. Hvis 

vi hadde sluppet den her til kundene våre tror jeg ikke den hadde generert mye telefonsamtaler. Da 

har man på en måte, og man kan gjøre selvbetjeningstransaksjoner her så da har jo man gjordt det 

man skal og i tillegg har man en tilbudsknapp og da er det bare tipp topp. 

S: Å sikre at kunden tar i bruk appen, har vi ikke tatt stilling til med noe fancy eller noe sånt men det 

er fordi vi ønsket bare verdens enkleste applikasjon. Vi ønsket at skulle plukke den opp og kunne 

bruke den i løpet av de første ti sekundene 

K: Ja tenker også sånn at for at man skal få informasjon her og er så heldig at vi jobber i telenor kan vi 

pushe ut en sms til kundene våre, hvor vi sier her vi har fått en ny og ???? last ned her. Vi kan i tillegg 

informe på mine sider så bruken tror jeg ville kommet uansett hva. Hvis vi hadde pushet ut 

K: Har dere tenkt på om den kan ligge (landscape) 

S: Ja kan ikke tjenester ligge 

K og R: Nei 

S: ja vi har designet den med automatikk slik at det meste kan ligge ikonene vil ligge i 3 x 2 og listen 

går helt fint men vi har ikke brukt de siste 10 minuttene på å gjøre det 

R: ja tre timer 

K: En kul greie dere skulle hatt var å kunne snu telefonen sånn (oppned) og dermed brukes å 

venstrehendte. Jeg har sett det på andre applikasjoner 

S: Man kunne jo hatt innstillinger hvor man velger høyrehendt og da hopper ikonet over på andre 

siden 



K: Ja jeg syntes den var enkel og grei 

S: Syns du den gir god visual feedback, sånn at du ikke trenger å lese ting 

K:  Jeg hadde ikke trengt de tekstene under, det er nesten sånn at jeg ikke så de tekstene, jeg bare så 

0 og ja gratis. Så det er pent med ikonene de ikonene som er listet opp der 

R: Ja alle de ikonene er vel hentet ifra mine sider 

S: Ja det er vel 50/50, 50 % er hentet ifra telenor og et par av de har vi hentet og endret på 

S: Hvis du kjenner igjen noen av ikonene vil det være derfor, vi har prøvd å bruke gjenkjennlighet i en 

høy grad. Så hvis det faller naturlig for deg kan det være fordi du kjenner igjen ting 

K: Også ser jeg at det er lameller eller hva det heter, det går igjen på telenor.no og faktura appen 

S: ja vi prøvde å kopiere det 

R: Ja den graderingen 

K: Det går igjen og det er kult da, så det bra. 

K: Syns det er bra jobba hvor lang tid har dere brukt på det her 

R: Det er vanskelig å anslå timer 

S: Meste av tiden har vært brukt på opplæring, 90% av tiden har vært opplæring 

M: Ja android programmeringskode 

K: Tok det lengre tid enn det har sett for dere 

S: Ja 

R: Nei, jeg har en del erfaring med programmering ifra før av og jeg fryktet at det her, jeg frykter 

egentlig det verste, sånn her programmering er skumle saker, det er alltid uforutsette utfordringer og 

ja det var lærerikt 

K: Hva er prossesen videre for dere 

S: Vi har gjordt usability testing og vi skal gå igjennom dataen der og se hvor sterke de funnene  er 
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Transkribering av intervju: Skjema I2 
Introduksjon og småpråt først deretter: 

A: Sammenlignet med vanlige mobilapplikasjoner som du har brukt før hvordan oppfattet du denne 

applikasjonen? 

Jeg oppfattet den som veldig oversiktlig og enkel å bruke 

Store gode ikoner 

Jeg syntes det var ganske lett å bruke den, lett å trykke 

A: Sammenlignet med andre applikasjoner vår det sånn at dere kjente dere igjen eller var det ulikt 

det dere har brukt før: 

Godt spørsmål 

Det var noe nytt for meg, men det var ganske enkelt å lære 

Jeg har vært innom noe lignende, men ikke helt samme type oppsett og sånn 

A: Hvordan du oppfattet du menyen og struktursystemet, måten vi hadde delt opp menyen i: 

Jeg syns det var bra strukturert og veldig oversiktlig, sånn som hvis du går inn på mobil så finner du 

alt som har med mobil å gjøre, jeg syns den var lett å bruke rett og slett: 

(bakgrunn ja, ja) 

A: Var det noe du ville ha endret eller lagt til, noe som var uklart: 

Nei det er ikke vanskelig å finne frem for dere har jo denne hjemmeknappen så kommer du til 

hovedsiden med en gang 

Så du kan gjøre masse ting på kort tid, slipper å bruke tid, for på pcn er det masse andre ting som var 

der, så der må du finne frem hva du skal ha, men her så var alt klart foran deg.  

Det er mye lettere å miste fokus, reklame.... 

A: Oppfattet du applikasjonen som en fullstendig applikasjon eller kunne den vært en del av en større 

applikasjon, sånn at denne delen her var innbakt i noe annet. At du har faktura og andre muligheter 

f.eks: 

I forhold til telenors tjenester var alt der 

Hvis det blir med faktura og alt sånn mener jeg at det kan bli litt komplisert for noen enkelte: 

A: Tankegangen er at du har en lignende applikasjon som denne, og andre apper for andre ting som 

faktura, eller en større telenor app som dekker alt. Hvilken av de to ville dere foretrukket: 

Jeg ville foretrukket en stor telenor, der du har alt på store ikoner, da trenger du ikke laste ned 

hundre apper 



A: Ja og hvis dere hadde tjenesten eller en tjeneste lignende denne her vil dere brukt den fremfor å 

gå inn på telenor.no: 

Absolutt 

(Latter) 

For mobilen er mer tilgjengelig. 

A: Hvis det var noe spesielt som frifamilie, hvis du skulle sjekke den var det noen tjenester du heller 

ville gjort på internett enn på mobilen eller var det like greit: 

For min del var like greit, det var nesten bedre med en sånn smartphone/tab, ipad. 

Kanskje gjøre det litt sikrere hvis du skulle miste, faktura og andre sensitive opplysninger 

A: Ville dere foretrukket å logge inn hver gang eller ville dere foretrukket en pin løsning: 

Pin løsning 

A: Ville dere heller ha tjenesten bundet til en mobil eller logge inn og bruke den på andre mobiler: 

Mobil, både og, 

Jeg ville ha foretrukket å kunne bruke den på andre kameraters ipad og lignende, hvis du er på 

hyttetur så kan du gå inn og sjekke ting selv 

A: Var det noe spesielt dere likte, var det noe spesielt som stakk seg ut som bra: 

Logoene, enkle å forstå, veldig logisk trengte ikke lese 

A: Var det noe spesielt dere ikke likte: 

Kommer ikke på noe, syntes det var oversiktlig, bra app hadde lastet den ned 

A: Var det noe som var overflødig: 

Mine tjenester innholdt mye skrift nedover, men ikonene gjorde at du ikke trengte å lese. 

Det står alfabetisk så det var ganske enkelt, stor skrift og alt. Sånn må det bare bli 

A: Ekstra: Inndelingen med mine tjenster, alle tjenester, gratis tjenester, populære tjenester: var det 

ganske greit å forstå: 

Det var det, gratis tjenester står det et stort null tall da legger man merke til det, det er det første 

som slår inn, det hjelper veldig mye 
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Mal for observasjon notater – skjema M1 
 

En for hver oppgave altså 9 per person: 

Navigeringsnotater Forklaring Korrekt Feil Notater 

Brukte hjemmeknappen 
korrekt 

Hvis man skal helt 
tilbake 

   

Brukte mine tjenester for å 
komme til en aktivert 
tjeneste, i stedet for andre 
menyvalg 

Bare når man vet at 
tjenesten er 
aktivert 

   

Sjekke populære tjenester 
hvis tjenesten kan antas å 
være populær 

Bare når det er 
aktuelt 

   

Brukte tilbakeknappen 
korrekt 

Ikke hvis man skal 
til 
hjemmeskjermen 
med mer en ett 
steg 

   

Brukte programknappene 
korrekt 

Bestill, lukk, mer 
info, mindre info 
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Usability test – skjema U1 
Eksperiment: Sammenligning av prototypen med telenor.no 

Vi ønsker å undersøke i hvilken grad prototypen vår kan gi et lignende tilbud til telenor.no. Derfor 

ønsker vi bare å sammenligne de eksisterende funksjonene med det tilsvarende funksjonen på 

telenor.no 

Vi ønsker å undersøke tre testbare aspekter med prototypen: 

 Informasjon – retainment / feil 

 Bestilling/avbestilling av tjenester 

 Frifamilie funksjonaliteten 

Testmetodene 
Før vi tester prototypen ber vi brukeren fylle ut spørreskjema skjemaq1 

Informasjon: 

Målet med testen er å finne ut i hvilken grad brukere kan bruke prototypen til å finne informasjon 

om tjenester. Dette ønsker vi å teste på tre måter, ved at brukerne: 

 Oppgaver hvor de blir bedt om å finne konkret informasjon 

 Oppgaver hvor brukeren får et spørsmål og må finne og vurdere informasjonen selv 

 Selvstendig bruk – subjektiv vurdering målt kvantitativt med spørreskjema og 

kvalitativt med intervjuet 

Bestilling/avbestilling av tjenester: 

Målet med testen er å undersøke brukervennligheten, her ønsker vi å se på hvordan brukere 

navigerer i prototypen og oppfatter menystrukturen og feedback ifra prototypen. Testen vil bestå av 

tre oppgaver: 

 Finne ut hvilke tjenester som er aktiverte 

 Bestille en ny tjeneste 

 Avbestille en aktivert tjeneste 

Frifamilie: 

Målet med testen er å undersøke om frifamilie tjenesten er brukervennlig og tilbyr lignende 

funksjonalitet som telenor.no. Testen vil bestå av tre oppgaver 

 Finne ut om frifamilie er aktivert 

 Slette bruker: Nr: 95306427 

 Legge til bruker 

o Simon Hyenes 

o Tlf: 17051814 

Avslutning 

Etter testen blir brukeren bedt om å besvare spørreskjema q2 og delta i et 5 minutter langt intervju 



Usability test kontra eksperiment 
Vi ønsker å gjennomføre en usability test men selve oppsettet er svært likt et tradisjonelt 

eksperiment design. Derfor har vi ønsket å inkludere følgende informasjon som kan benyttes for å 

gjennomføre testen som et vanlig eksperiment. 

Hypotese 
H0:= Det finnes ingen forskjell mellom prototypen og telenor.no og mine sider 

H1= Det finnes forskjeller mellom prototypen og telenor.no og mine sider 

Uavhengige variabler 
De to forskjellige portalene: prototypen og telenor.no (mine sider og tjenester) 

Avhengige variabler 
De avhengige variablene er alt vi ønsker å måle. Tid, brukervennlighet, feil og brukbarheten. 

Antall vilkår 
De to forskjellige portalene, prototypen og telenor.no, gir oss to sammenlignbare vilkår for hver test.  

Type eksperiment  
Vi valgte å benytte et innenfor-gruppe design. Det er relativt mange ulemper ved dette 

eksperimentet. Fordelene med innenfor-gruppe design er at det krever relativt få deltakere, tar 

mindre tid totalt, sterkere tester og testdeltakere kan uttrykke subjektive forskjeller mellom 

løsningene. 

Ulempene er læringseffekten, tar lengre tid per deltaker og det er større sannsynlighet for 

utmattelse eller frustasjon. 

Med bedre tid og tilgang til flere deltakere ville vi ha endret eksperimentet til å bruke mellom gruppe 

design. Dette forhindrer læringseffekten mellom systemene og lavere sannsynlighet for bias gjør at 

resultatene har høyere relabilitet og validitet. Det er derimot vanskeligere å bevise statistisk 

signifikans og enkeltmålinger som «outliers» gjør det vanskeligere å sammenligne vilkårene. 

Gjennomføring av eksperiment 
Eksperimentet er delt inn i tre deler forberedelse, introduksjon, brukertesting, avslutning og 

opprydding 

Forberedelse 

Før brukeren blir tatt imot undersøkes testlokalet og alt utstyr. Det betyr at: 

 rommet er ryddet 

 prototypen undersøkes, renses hvis nødvendig og nullstilles 

 teamet klargjør og undersøker at alle dokumenter og nødvendig utstyr er riktig og 

klart til å brukes 

 opptaksutstyr testes og klargjøres 

Introduksjon 

Hver deltaker blir tatt imot av testleder og resten av testlaget, deretter blir de bedt lese og 

underskrive samtykkeerklæring.. Deretter går vi igjennom og forklarer oppsettet, hva vi skal gjøre og 



hvor lang tid det tar. Til slutt bes deltageren fylle ut spørreskjema q1. De får muligheter til å stille 

spørsmål og ta en pause før vi begynner testene 

Brukertesting 

Før testene starter får brukerne mulighet til å teste prototypen selv i 2 minutter. 

Testene gjennomføres i 3 deler mellom delene er det cirka 2 minutters pauser og brukertestingen 

avsluttes med 5 minutters pause 

Avslutning 

Brukeren blir bedt om å fylle ut spørreskjema q2, deretter blir brukeren spurt en rekke spørsmål 

basert skjema for strukturert intervju q3. 

Debriefing med takk og eventuell kontaktinformasjon i tilfelle brukeren ønsker å stille spørsmål 

Opprydding 

Opptakene lagres sikkert og anonymiseres, alle skjemaer blir deretter kodet og lagret for sikker 

oppbevaring. Hvis det ikke er flere testdeltakere ryddes rommet og alt utstyr pakkes ned for sikker 

transport. 

Rekruttering 
Vi ønsket egentlig å ha et randomisert utvalg av en større populasjon i målgruppen. På grunn av 

logistiske årsaker ble dette ikke aktuelt og vi tok selv kontakt med personer vi visste var i 

målgruppen. Dette ble gjordt gjennom sosiale medier og ved direkte kontakt.  

Pilottest 
Pilottesten ble gjennomført basert på denne planen, her ble det klart at vi trengte å gjøre en rekke 

endringer. Disse endringene ble oppsummert til: 

 Etablere klare roller for alle personer og delegere ansvar 

 Gi beskjed om at det er muligheter for å ta pauser ved bestemte intervaler 

 Dobbeltsjekke at alt data som skal brukes i testen er korrekt 

 Gi beskjed om at oppgaven starter etter at teksten er lest og brukeren starter å bruke 

prototypen/datamaskinen 

Bias 
Deltagerne kunne ha et bias ettersom de alle sammen var ifra et relativt lite geografisk område og 

alle snakket bokmål. Det kan også ha vært et bias ved at deltagerne ikke dekket et representativt 

utvalg av målgruppen. Spesielt aldermessig var det et bias ved at vårt utvalg ikke hadde deltagere 

mellom 30-50 år. 

Testledere bidrog også med et bias siden vi ikke hadde god nok trening til å forsikre oss om at vi ikke 

påvirket deltagerne. Dette forsøkte vi å kompensere ved å ha en tydelig plan og tekst som vi kunne 

forholde oss til.  

Støy – tilfeldige feil 
Internettilkoblingen til telenor.no gjorde at dette datasettet hadde mange tilfeldige feil som ikke 

skyldtes deltakeren eller testlederne.  



Oppgaver 
Alle oppgavene er med i skjema q5 (oppgaveskjema), de forskjellige oppgavene ble opprettet med 

basert på definisjonene for en sammenligningstest i Praktisk Brukertesting: 

« 

 Alle oppgavene må være mulig å løse tilfredstillende både på system A og B 

 A og B må være like «ferdige» - du kan ikke sammenligne en prototype av en nytt 

system og et fungerende 

 Testdata må være identiske (med mindre det er innholdet du tester) 

« 

Testen vår har dermed flere svakheter som ble tatt i betraktning i analysen av dataen. Men alle 

oppgavene ble formulert for å gjøre testene mest sammenlignbare.  

Spørreskjema 
Vi har brukt et spørreskjema for å undersøke om brukeren er i målgruppen og et enkelt spørsmål for 

å sammenligne en påstand før og etter testene. Det andre spørreskjemaet er for måle brukbarheten 

til systemene. Disse spørreskjemaene skal bli analysert med «descriptive statistics» 
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Skjema for analysen av videoopptakene – skjemaV1 
 

En for hver oppgave, når opptakene studeres fylles den aktuelle informasjonen inn her og kodes 

deretter inn i excel og minitabs: 

Måling Forklaring Gjelder oppgave:  

Total tid Tid inntil testleder 
markerer at testen er over 

Alle  

Feil svar Antall ganger personen gir 
feil svar 

1,2,3,4,  

Navigeringsfeil - tilbake Hver gang man går tilbake i 
applikasjonen når man 
kunne gått frem 

Alle  

Navigeringsfeil – feil valg Et valg som ikke leder til 
svaret 

Alle  

Avsluttet oppgave Ja/Nei, brukeren kunne 
melde pass hvis personen 
ikke greide å løse 
oppgaven 

Alle  

Inntastingsfeil Skrive inn feil informasjon 8,9  

Fullført feil Hvis brukeren gir beskjed 
men ikke har fullført 
oppgaven 

5,6,7,8,9  
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