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OPPSUMMERING

I
MÅL

Det overordnede målet med dette prosjektet har vært 
å få bedre kjennskap til ulike metoder og tilnærminger 
til test og evaluering av brukervennlighet. Oppgaven har  
utgangspunkt i et pågående prosjekt, CareMatch, i regi 
av NOEN, Sintef, Fjell kommune og Alder AS. Hensik-
ten med CareMatch er å utvikle ny kunnskap og lage 
digital formidling av persontilpassede aktivitetsbaserte 
tjenester for personer med demens. Gjennom evaluer-
ing og brukertesting av eksisterende applikasjoner med 
relevant funksjonalitet, har målet mitt vært å identifisere 
potensielle problemer brukeren kan støte på i møtet 
med CareMatch, for så å presentere anbefalinger til vid-
ere utvikling av applikasjonen. 

METODE

Gjennom et omfattende litteraturstudie av evaluerings- 
og testmetoder ble Heuristic Walkthrough og Think 
Aloud sett som de mest hensiktsmessige og relevante 
testmetodene til prosjektets formål. Forberedelsene 
bestod i planlegging, definering og rekruttering av deltag-
ere. Analysen ble utført ved hjelp av prinsipper for god 
brukervennlighet (SMASH) og rammeverk for katego-
risering av aldersrelaterte barrierer (MOLD-US). De 
viktigste funnene ble trukket ut og oppsummert i 9 an-
befalinger for videre utvikling av CareMatch. 

FUNN OG RESULTATER

Anbefalingene for utviklingen av CareMatch er følgende: 

1.  Unngå funksjoner som krever finmotorikk

2. Tydeliggjør at knapper er til for å trykkes på

3. Minimer informasjon vist på skjermen samtidig

4. Minimer antall steg for å gjennomføre en oppgave

5. Minimer antall mulige handlinger og fremhev 
 de viktigste

6. Bruk konsekvent og forståelige ord og begrepe

7. Bruk tydelig og konsekvent fremgangsmåte

8.  Informer om konsekvensene av handlinger

9. Bruk profilbilde og informer om språkkunnskaper
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INTRODUKSJON

1 Fagets innhold
Denne rapporten består av et selvvalgt fordypningspros-
jekt utført av Ingvild Engelsen i faget TPD4500, Design 
9. Veileder har vært førsteamanuensis Marikken Høiseth 
ved Institutt for Design, NTNU. Fordypningsprosjektet 
er knyttet opp mot faget Designteori, TPD4505, hvor jeg 
har skrevet en vitenskapelig review-artikkel med tittel 
“Usability Evaluation Methods of Mobile Applications for 
Older Adults”.

Arbeidet startet med en innsiktsfase, der skrivebords-
research ble gjennomført for å bli bedre kjent med de-
mens som sykdom og dens omfang, norsk eldreomsorg, 
NOEN som bedrift og CareMatch som prosjekt. Videre 
ble kriterier og forutsetninger for testene definert, delt-
agere rekruttert og testene planlagt og gjennomført. 
Gjennom analyse av resultatene fra testene, ble pros-
jektet oppsummert i 9 anbefalinger for videre utviling av 
CareMatch. 

Valg av oppgave
Det startet med interessen for temaet helse og et ønske 
om å lære mer om samskapende tjenestedesign. Gjen-
nom Cluster for Co-Creativ Service Design and Inno-
vation, CCSDI, kom jeg i kontakt med NOEN og ble 
kjent med prosjektet CareMatch. Jeg har selv en mormor 
som er dement med min mor som nærmeste omsorg-
sperson og pårørende, så problemstillingen er noe som 
interesserer og engasjerer meg. Jeg opplevde oppgaven 
som en god mulighet til å både lære mer om, og bidra til 
å løse utfordringer knyttet til demensomsorg.

I utgangspunktet skulle prosjektet gå ut på å analysere og 
forbedre en digital plattform, KuPA, som NOEN bruker 
som et verktøy for planlegging og oppfølgingen av sine 
brukere. Dessverre viste det seg vanskelig å få tilgang til 
KuPA, noe som resulterte i at oppgaven ble endret til 
å handle om å skaffe innsikt fra brukertester av allere-
de eksisterende og tilgjengelige applikasjoner. Grunnet 
denne endringen ble hovedfokus å få erfaring fra det å 
planlegge, gjennomføre og analysere brukervennlighets-
tester. 

FAG OG OPPGAVE

1
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Bakgrunn

NOEN tilbyr tjenester til familier med demens, trener 
personell som bidrar til god helse og livskvalitet for pa-
sientene og familien, og driver kontinuerlig forskning og 
utvikling for å fremme levekårene for denne gruppen 
(NOEN AS, u.å.). 

NOEN-modellen
Siden 2008 har NOEN samarbeidet med over 400 
familier med demens, forskningsinstitusjoner, frivillige, 
private og offentlige instanser og skapt NOEN-model-
len, en modell for ikke-medikamentell behandling. I NO-
EN-modellen settes pasienten i sentrum som den viktig-
ste ressursen i eget liv og det sørges for skreddersøm av 
tjenesten og at pårørende skal slippe å ha ansvaret alene. 
Modellen består av individuell tilrettelegging og per-
sonsentrert veiledning, og bidrar til rett tiltak til rett tid 
gjennom hele pasientforløpet. NOEN-modellen sikrer 
et strukturert og likeverdig samarbeid mellom partene 
omkring pasienten (NOEN AS, u.å.)

- når du trenger noen, 
men ikke hvem som helst

PROSJEKTBESKRIVELSE

KuPA-metoden
NOEN har utviklet KuPA-metoden (Kunnskapsbasert Personsentrert Ak-
tivitet), en arbeidsmetode som sikrer riktig observasjon og kartlegging for 
å kunne utføre helsefremmende omsorg og personsentrert veiledning 
(NOEN AS, u.å.). 

KuPA-metoden brukes til å veilede pasient og pårørende i alle faser av 
sykdommen. Metoden er utviklet for at personell med grunnleggende fer-
digheter skal bruke den i veiledning og samhandling med pasienten. I tillegg 
sikrer metoden oppdatert individuell kunnskap til veiledere, pårørende, 
fastlege, tradisjonelle helsetilbydere og ev. andre i samarbeidet omkring 
pasienten. Metoden er utviklet for å øke livskvaliteten og har dokumentert 
virkning på hjemmeboende. Det bidrar til at pasienten har god helse og 
mestrer livet sitt bedre, pårørende får mindre belastning og det blir mindre 
bruk av tradisjonelle helsetjenester (NOEN AS, u.å). 

1
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CareMatch

I 2019 startet NOEN prosjektet CareMatch, i samarbeid med Alder AS, Fjell 
kommune og Sintef. Målet med prosjektet er å utvikle ny kunnskap og lage 
digital formidling av persontilpassede aktivistetsbaserte tjenester for personer 
med demens (NOEN AS, n.å.). 

I dag sitter én person fra NOEN og kobler personer med demens med pas-
sende veileder etter beste evne, uten noen form for støtte eller kvalitetssikring. 
Tanken bak CareMatch er å både å kunne oppskalere denne praksisen, og ikke 
minst gjøre prosessen mindre sårbar og ressurskrevende. 

CareMatch skal koble veilederen mot familier basert på behov og ressurser. 
Faglig veileder hos NOEN har ansvaret for å følge opp veilederene i sitt 
team. CareMatch-teknologien hjelper med å kvalitetssikre matchingen og tje-
nesteytingen, og forenkler oppfølgingen av aktørene i tjenesten. Veilederne 
får mulighet til å persontilpasse sin arbeidshverdag med oppdrag som passer 
hens ressurser og muligheter. CareMatch persontilpasses også etter behovet 
til personen med demens og dens pårørende. Flere pårørende kan defineres 
inn i “mestrings”-teamet og bidra til en bedre hverdag for personen med 
demens. CareMatch bidrar til koordinering og informasjonsformidling (Wang, 
2019).  “Personen med demens 

— en ressurs i eget liv 
og i samfunnet”
— Visjon og ambisjon, NOEN

1
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INNSIKT

2
DEMENS

Demens er fellesbetegnelsen på flere hjernesykdom-
mer som medfører kognitiv svikt og andre funksjon-
stap. Alzheimers sykdom er den hyppigste formen for 
aldersdemens, og årsak til over 60 prosent av tilfellene 
(Folkehelseinstituttet, 2014). Alzheimer fører til hukom-
melsestap, forvirring, humørforandringer, søvnforstyrrels-
er, tap av språk og orienteringsevne, fysisk svikt og død 
(Buer, 2019). Tapet av kognitive og motoriske funksjoner, 
samt psykiske tilleggssymptomer som angst, depresjon 
og vrangforestillinger fører ofte til mye lidelse for dem 
som rammes av demens (Folkehelseinstituttet, 2014). 

Forekomst
Folkehelseinstituttet antar at mellom 80 000 og 100 000 
personer har demens i Norge i dag (Folkehelseinstitut-
tet, 2014). Ettersom antallet eldre øker, vil trolig antallet 
med demens fordobles fram mot 2040 (Riksrevisjonen, 
2018). 

Alder og gener spiller en vesentlig rolle for utvikling av 
demens.1,6% i aldersgruppen 60-64 år har utviklet de-
mens, mens blant personer som er 90 år og eldre er 
andelen 43%. Flere kvinner enn menn rammes (Folke-
helseinstituttet, 2014). Personer under 65 år regnes som 
yngre med demens. Det anslås at dette gjelder 3–4000. 
Få som rammes er under 50, og noen ytterst sjelden i 
30-årene (Buer, 2019).

Faktorer og tiltak 
Beskyttende faktorer ser for en stor del ut til å være 
de samme som for hjerte- og karsykdommer: sunt kost-
hold, fysisk aktivitet, ikke-røyking og god kontroll av høyt 
blodtrykk og kolesterol. Et stimulerende miljø har også 
betydning, mens diabetes er en risikofaktor (Folkehel-
seinstituttet, 2014).

Pårørende
Demens er en stor belastning også for pårørende. Op-
plevelsen av gradvis å miste sin nærmeste er en smerte-
full og ofte langvarig prosess. I tillegg er selve omsorgs-
byrden ofte tung og slitsom. Det finnes til enhver tid 
rundt 300 000 nære pårørende til demenssyke i Norge 
(Folkehelseinstituttet, 2014).

En ny undersøkelse fra Opinion for Norske Kvinners 
Sanitetsforening viser at pårørende til eldre over 65 år i 
snitt bidrar med 32 timer hver måned. Pårørende til per-
soner med en stilt demensdiagnose, yter i gjennomsnitt 
60 til 85 timer hjelp i måneden. I tiden før innleggelse 
i sykehjem er tallet for pårørendes innsats opptil 160 
timer hjelp i måneden. Forskning har vist at 60 prosent 
av pårørende til mennesker med demens ville hatt en 
diagnose for stress eller depresjon, om de hadde hatt tid 
til å gå en tur til legen (Gerhardsen, 2019).

SKRIVEBORDSRESEARCH
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Samfunnsutfordring
Kognitiv svikt og demens medfører utstrakt bruk av 
helse- og omsorgstjenester og vil utgjøre en økende 
samfunnsutfordring i årene fremover (Folkehelseinstitut-
tet, 2014). Rundt 80 prosent av sykehjemsplasser i Norge 
består av er personer med demens, og 40% av personer 
over 70 år som får hjemmetjeneste har demens (Helse-
direktoratet, 2019). De aller fleste som får demens dør 
på sykehjem (Folkehelseinstituttet, 2014). 

Sykdomsvarighet
Den gjennomsnittlige sykdomsvarigheten med demens 
er 8,1 år, fra symptomdebut til død. Tiden det tar å få stilt 
diagnosen etter at symptomene først har vist seg, er i 
snitt 3 år. Fra diagnosestilling til innleggelse på instutisjon 
tar det også i snitt 3 år, mens oppholdet på institusjon 
varer i snitt 2,1 år (Alderspsykiatrisk forskningssenter SI, 
2015). 

Kostnader
Det er beregnet at årlige kostnader til helse- og om-
sorgstjenester for pasienter med demens er 358 000 
kroner per person (Folkehelseinstituttet, 2014). Det 
innebærer at de totale helse- og omsorgskostnadene 
knyttet til demens er på ca. 28 milliarder kroner pr år 
(Helsedirektoratet, 2019).

Gjennom hele sykdomsforløpet for en person med de-
mens utgjør totale kostnader til helse- og omsorgstje-
nester 2,9 millioner kroner. Opphold på sykehus utgjør 
11 % av totalkostnadene, hjemmesykepleie 20 %, op-
phold på sykehjem 60 % og andre utgifter 9 %. Kom-
munen finansierer 76 % av de totale kostnadene, staten 
finansierer 12 %, og de resterende 12 % er egenbetal-
ing fra pasientene (Alderspykiatrisk forskningssenter SI, 
2015).

Sykehus (11%) 
Hjemmesykepleie (20%)
Sykehjem (60%) 
Andre utgifter (9%)

Symptomer                Diagnose                        Innleggelse         Død

             3 år              3 år                    2,1 år

“Vi kan ikke lage nye minner, 
men vi kan lage gode stunder”

2
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Stortinget har vedtatt at eldre som blir tildelt helse- og 
omsorgstjenester i kommunene, skal ha de riktige tjenes-
tene i tilstrekkelig omfang og til rett tid. Vedtakene skal 
være basert på en faglig vurdering av den enkeltes
behov, og kommunene skal legge stor vekt på hva den 
eldre selv mener. Kommunene skal arbeide kontinuerlig 
og systematisk med å forbedre kvaliteten i eldreomsor-
gen og sørge for at tjenestene er trygge og sikre. Tiltak 
og virkemidler på nasjonalt nivå skal støtte kommunene 
(Riksrevisjonen, 2018).

Riksrevisjonen har undersøkt tilgjengelighet og kvalitet i 
eldreomsorgen, for å vurdere om eldre får kommunale 
helse- og omsorgstjenester i samsavar med Stortingets 
vedtak (Riksrevisjonen, 2018)

Funn
-  Eldre blir tildelt helse- og omsorgstjenester  
 uten at behovene og ønskene deres er godt  
 nok utredet
-  Det mangler nødvendig kunnskap om   
 kvaliteten i eldreomsorgen
-  Det er store utfordringer med 
 pasientsikkerheten i eldreomsorgen
-  Mer kunnskap om forbedringsarbeid vil bidra til  
 å styrke kvaliteten i eldreomsorgen
-  Staten har ikke god nok oversikt over 
 kommunenes arbeid med å sikre riktig 
 kapasitet i eldreomsorgen

Forebyggende tiltak
Riksrevisjonen anbefaler hverdagsrehabilitering for å 
bevare,  vedlikeholde og styrke brukerens funksjonsnivå 
og helse, og dermed utsette mer omfattende pleiebehov. 
Hverdagsrehabilitering foregår i personens eget hjem og 
skal forbedre den eldres funksjon i dagliglivets aktiviteter, 
med utgangspunkt i det som er viktig for personen selv 
(Riksrevisjonen, 2018). 

Forebyggende hjemmebesøk er et tilbud om råd og 
veiledning til eldre som ikke mottar omsorgstjenester fra 
kommunen, eller som har begrensede tjenester. Hensik-
ten er forebygging gjennom å øke den eldres selvsten-
dighet. Tiltaket kan bidra til at flere eldre kan bo lenger i 
egen bolig (Riksrevisjonen, 2018).

Aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med
demens kan bidra til å redusere behovet for sykehjem-
splass, samtidig som pårørende kan få avlastning. Studier 
viser at spesielt tilrettelagte dagaktivitetstilbud kan gi god 
avlastning for pårørende og fungere godt for personer 
med demens (Riksrevisjonen, 2018)

Velferdsteknologi
Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske in-
stallasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes 
evne til å klare seg selv i egen bolig og bidra til å sikre 
livskvalitet og verdighet for brukeren. Velferdsteknolo-
giske løsninger kan forebygge behov for institusjon eller 
andre tjenester (Riksrevisjonen, 2018).

ELDREOMSORG I NORGE
«De viktigste gevinstene vi ser er 
utsatt behov og redusert antall besøk 
fra hjemmetjenester, utsatt behov for 
institusjonsplass, økt trygghet, frihet, 
mestring og selvstendighet for brukere 
og pårørende, redusert belastning for 
tjenesten og mindre bruk av tvang» 
Larvik kommune

2

– Bergen kommune har redusert antall hjemme 
 besøk med 38 % og total vedtakstid med 59%  
 per uke for 18 hjemmeboende etter de tok i  
 bruk elektronisk medisineringsstøtte.

– Bærum kommune har beregnet at de har  
 spart tid på medisinhåndtering tilsvarende 2,3  
 årsverk i 2016. Frigjort tid har gitt økt
 kapasitet, ved at de kunne gi tjenester til flere  
 med samme ressurser.

– Bruk av velferdsteknologi gjør at Østsiden 
 sykehjem i Fredrikstad har unngått 
 oppbemanning tilsvarende to stillinger på natt  
 og 0,5 stilling på dag.
    (Riksrevisjonen, 2018)
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Gjennom litteraturstudiet og arbeidet med artikkelen 
skaffet jeg meg god oversikt over hvilke metoder som 
finnes og hvilke fordeler og ulemper de ulike har.

Evaluering av brukervennlighet er et fundamentalt steg i 
designprosessen av interaktive systemer (Bastien, 2010). 
En skiller mellom ekspert- og brukerbaserte evaluer-
ingsmetoder. I ekspertbaserte metoder inspiserer en 
ekspert innen brukervennlighet løsningen og forut-
ser problemer brukere kan få når de interagerer med 
brukergrensesnittet. Brukerbaserte metoder identifiser-
er brukervennlighetsproblemer gjennom å observere 
personer som representerer brukere mens de bruker/
kommenterer grensesnittet (Salman et al., 2018). 

En rekke faktorer påvirker hvilke evalueringsmetoder 
som bør brukes, og alle metoder har fordeler og be-
grensninger. Ekspert-baserte tester er generelt mer kost-

nadseffektive og enklere å gjennomføre, og kan dermed 
med fordel implementeres tidlig i designprosessen for å 
avdekke brukervennlighetsproblemer så tidlig som mulig. 
Ekspert-tester er derimot ikke en substitutt for bruker-
tester.. Generelt sett gir en kombinasjon av ekspert- og 
brukerbaserte metoder gjennom designprosessen best 
resultat. 

Think Aloud er den vanligste bruker-baserte evaluer-
ingsmetoden. Av ekspert-baserte metoder er Heuristic 
Evaluation og Cognitive Walkthrough de mest brukte. 
Heuristic Evaluation er en ustrukturert metode, der 
grensesnittet evalueres mot en liste av brukervenn-
lighetsprinsipper, mens Cognitive Walkthrough er mer 
sturukturert ved at evalueringen guides av brukerens 
oppgaver og mål (Jaspers, 2009). 

METODER FOR Å EVALUERE BRUKERVENNLIGHET

“We tend to be distracted 
by the voices in our own heads

 telling us what the design should look like”
                – Michael Bierut, Partner at Pentagram Design

2
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DEFINERING

3
Valg av evalueringsmetoder
Som følge av at prosjektet endret seg, skulle ikke testene 
inngå som en del av en designprosess, men skaffe innsikt 
i brukervennlighetsproblemer fra allerede eksisterende 
applikasjoner.  Dermed ble hovedfokuset lagt på å tilegne 
erfaring med ulike metoder for evaluering og testing av 
brukervennlighet. Jeg ønsket å både få testet én ekspert- 
og én brukerbasert metode.  

Think Aloud er den mest anvendte brukertest-metoden, 
så dermed falt valget naturlig på den. Ettersom jeg 
hverken har erfaring med å evaluere applikasjoner eller 
med den eldre brukergruppen, var jeg avhengig av å få 
så mye hjelp og struktur fra testene som mulig. Gjen-
nom litteraturstudiet ble jeg kjent med en en hybrid av 
Heuristic Evaluation og Cognitive Walkthroug - Heuris-
tic Walkthrough. Ved Heuristic Walkthrough evalueres 
grensesnittet mot en liste brukervennlighetsprinsipper, 
men selve evalueringen guides av oppgavene brukeren 
skal gjennomføre. Denne oppgave-fokuserte tilnærmin-
gen passer bra,  ettersom det er spesifikk funksjonalitet 
som skal testes og samles erfaring fra. Samtidig hjelper 
brukervennlighetsprinsippene med å vite hva som skal 
fokuseres på og letes etter i applikasjonene.

Evalueringsmetoder

3
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Målgruppene til CareMatch 
CareMatch har tre tiltenkte målgrupper for tjenesten; 

1  NOEN (administrativt) 
2 Veilederne (tjenesteytere)
3 Personer med demens og deres pårørende
 (tjenestemottaker)

Grunnet tidsbegrensninger og vanskeligheter med å få 
tilgang på veiledere, ble pårørende valgt som målgruppe 
for testene. 

NOEN

CareMatch

VEILDER DEMENT PERSON 
& PÅRØRENDE

Pårørende som brukergruppe
Basert på erfaringene til NOEN, er de pårørende for-
trinnsvis 50-60 åringer som ønsker hjelp og avlastning til 
sine demente foreldre. 

Gruppen ‘50-60 åringer med en eller to demente forel-
dre’’ er en svært divers brukergruppe med store forsk-
jeller. I tillegg til faktorer som varierer i alle brukergrupper, 
som motivasjon, holdninger og erfaring, er variasjonene 
store når det gjelder fysiske og kognitive faktorer. Noen 
degenerative effekter av aldring inkluderer nedsatt syn, 
varierende grad av hørselstap, psykomotoriske svek-
kelser, samt redusert oppmerksomhet, hukommelse og 
læringsevne (Zaphiris, Ghiawadwala & Mughal, 2005). 

Målgruppen

Astrid
Frode

Age

Aptitude

Ability

Attitude

high

negative

low

lowhigh

positive

40 70

Attributt-skala 
For å prøve å dekke et så stort spekter av mulige 
brukere som mulig, ble de to personaene plassert på en 
skala med fire attrubutter : age, ability, aptitude og attitude 
(Chisnell & Redish, 2005). Jo lenger mot høyre personen 
beveger seg, desto større sannsynlighet er det at per-
sonen vil trenge hjelp og støtte. 

Age        -  alder
Ability         -  fysiske og kognitive evner
Aptitude      -  teknologisk ekspertise
Attitude       -  holdning og selvtillit

3

Personas
For å bedre forstå utfordingene og behovene til de 
pårørende, ble to personas skissert - Astrid og Frode. Per-
sonas er fiktive karakterer som representerer ulike typ-
er brukere i målgruppen. Personas hjelper med å forstå 
brukerens behov, erfaringer, adferd og mål, og kan hjelpe 
med å identifisere hvem man designer for (Interaction 
Design Foundation, 2020). Personane er utviklet med 
kontraster og store spennvidder, for å prøve å repre-
sentere mangfoldet i en gruppe med store variasjoner i 
funksjonalitet og ambisjoner. 
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Astrid

61 år, lærer, gift, trebarnsmor 

Astrid er empatisk, omsorgsfull, positiv, engasjert, litt 
forsiktig, emosjonell og samvittighetsfull. På fritiden liker 
hun å gå tur og lage mat.

Astrid er enebarn og har alltid hatt et tett forhold til sin 
mor på 87 år, med kontakt opptil flere ganger daglig. 
Moren har hatt demenssymptomer en god stund. Astrid 
har prøvd å stille opp mest mulig, men nå krever det for 
mye. Astrid har selv ikke den beste helsen, med blant 
annet tiltagende ryggproblemer, noe som gjør at hun ikke 
er like mobil som før. Hun kan ikke lenger gjøre tunge løft, 
og det blir tyngre å hjelpe til med vasking og påkledning 
osv. Astrid har strukket seg langt for å hjelpe sin mor, 
men nylig skadet hun kneet i et fall og går nå på krykker. 
Astrid trenger derfor øyeblikkelig avlastning for sin mor.

Som lærer har Astrid mennesker som verktøy, ikke data, 
og er derfor ikke særlig selvsikker hva angår tekonologi. 
Hun bruker data lite i jobben, men kjenner til og forholder 
seg til visse programmer. Astrid har smarttelefon og er 
på facebook, men ellers ingen andre sosiale medier. Hun 
bruker mail og nettbank litt, men trenger ofte assistanse 
fra barn eller banken per telefon. Astrid er generelt skep-
tisk til ny teknologi og ukjente duppeditter og apper. 

Med årene har Astrid utviklet reumatisme, som påvirker 
finmotorikken i fingerene og gjør bruk av tastatur utfor-
drende. Hun er langsynt (+2,5) og bruker lesebriller. As-
trid har også redusert hørsel og går jevnlig til hørselskon-
troll for å vurdere høreapparat.

Frode

55 år, direktør, skilt
 
Frode er selstendig, rasjonell, effektiv, direkte, utålmodig 
og krevende. På fritiden liker han å løpe og gå på ski. 

Frode har en far på 81 år som fremdeles bor hjemme 
og er fysisk frisk og rask, men har begynt å vise tegn 
til demens. Han har begynt å glemme ting, gjentar 
spørsmålene og ringer Frode oftere for å spørre om de 
samme tingene. 

Frode har tre søsken, som alle bor i en annen by enn 
sin far, noe som gjør hyppige besøk vanskelig. Søsk-
nene har ikke særlig med kontakt, men samarbeider bra. 
Det er naturlig at det er Frode som tar hovedansvaret 
for å ordne med situasjonen for faren, ettersom han er 
en driftig og handlekraftig mann. Frode jobber mye og 
har hverken mulighet eller interesse av å ta seg av sin 

far. Eneste rasjonelle alternativ er å kjøpe seg avlastning. 
Han er glad i sin far, men er ikke interessert i den daglig-
dagse oppdateringen. 

Frode har smarttelefon, er på facebook, og bruker mail 
og LinkedIn aktivt i jobbsammenheng. I tillegg bruker han 
diverse treningsapper for å spore treningsturene sin og 
måle puls. Han er relativt oppdatert og selvsikker på den 
teknologiske fronten, men begynner å kjenne at det blir 
vanskeligere å holde tritt med utviklingen. Av og til må 
han delegere oppgaver videre til sekretæren hvis det in-
nebærer ny og ukjent teknologi. 

Frode bruker lesebriller (+1,75) og får lett hodepine av for 
mye skjermbruk, men er ellers i god fysisk form.

3
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Bruksområder
For å finne tre relevante apper til å teste funksjonaliteten 
til CareMatch, ble bruksområdene til de pårørende ved 
bruk av CareMatch ble del inn i 4 hovedområder: 

1. Lage brukerprofil
2. Finne passende veileder
3. Kommunisere med veileder
4. Ha oversikt i kalender

Valg av applikasjoner
Basert på bruksområdene til CareMatch, ble et knippe 
relevante applikasjoner valgt ut og evaluert basert på 
hvor relevant funksjonaliteten var. Andre kriterier var at 
applikasjonene skulle være ukjente for testpersonene og 
at applikasjonene til sammen skulle dekke bruksspekter-
et på en god måte.  Valget falt på: 

A) Vaskehjelp  
B) SeniorDate  
C) WeCare  

Vaskehjelp og SeniorDate representerer to ulike frem-
stillinger av personer og to ulike fremgangsmåter. Senior-
Date har eldre brukere som målgruppe, noe som gjorde 
at den skilte seg ut fra ande lignenede dating-applikas-
joner. 

WeCare har lignende ambisjoner som CareMatch, i den 
forstand at begge applikasjonene har som formål å gi 
flere personer mulighet til å samarbeide i oppfølging av 
en pleietrengende person. Til sammen dekker applikas-
jonene bruksspekteret på en god måte.  

1 2 3 4

Vaskehjelp x x

SeniorDate x x x

WeCare x x x

Testapplikasjoner

Figur 3.1. Hvilke bruksområder hver applikasjon dekker. 

Vaskehjelp

Vaskehjelp er en digital markedsplass 
som knytter kunder med renholdere 
i sitt nærområde. 

Gjennom en prosess på fem steg 
kan brukeren spesifisere og bestille 
ønsket vaskehjelp. Ledige renholdere 
presenteres med tilbakemeldinger 
fra tidligere kunder.

SeniorDate

SeniorDate er Norges største 
møteplass for voksne over 40 år. 

Ved å svare på noen personlige 
spørsmål, opprettes en brukerpro-
fil, og gjennom den får brukeren til-
gang til andre profiler som leter et-
ter vennskap eller kjærlighet. Det er 
mulig å tilpasse søkekriterier og søke 
etter profiler.

WeCare

WeCare er et kommunikasjons- og 
planleggingsverktløy for pårørende. 

Appen gjør det enklere å samarbeide 
om å gi omsorg, ved å gi oversikt 
over hva som har blitt gjort og hva 
som må gjøres. I tillegg kan en velge 
å få forebyggende helseråd basert på 
ulike ønskede faktorer. 

3
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Scenarioer og konkrete oppgaver er en fundamental del 
av Think Aloud, og det som guider gjennomgangen av  en 
Heuristic Walkthrough. Jeg bestemte meg for å benytte 
samme scenario og oppgaver for begge metodene, for å 
lettere kunne sammenligne resultatene etterpå. 

For å gjøre brukertestene så relevante som mulig til 
CareMatch sitt bruk, ble scenarioer tilpasset hver te-
stapplikasjon laget. Hovedmålet med å teste Vaskehjelp 
og SeniorDate var å se hvordan de to ulike fremgang-
småtene og fremstillingene av personer ble tatt imot av 
brukerne. For WeCare var målet å skaffe brukererfaring-
er med en sånn type delings- og kalenderfunksjon. 

Etter hver test stilte jeg deltagerne noen spørsmål for å 
få større forståelse av deres opplevelse. 

Hovedscenario

Din mor er 83 år og bor alene hjemme. Det siste halvåret 
har hun begynt å surre mer og mer, og nå innser du at 
hun trenger noen som kan følge henne opp og hjelpe 
henne jevnlig. Du ønsker å finne en pålitelig og hyggelig 
person som du selv føler deg trygg på at vil gi god om-
sorg og oppfølging av din mor. 

Vaskehjelp  
 
Du ønsker å finne en passende person som kan hjelpe 
din mor med noen dagligdagse gjøremål én gang i uken i 
2 timer. Ønsket hjelp er hver fredag fra starten av januar 
2020 (Tenk på vasking som hjelp til din mor)
    
1.  Åpn appen
2.  Finn en passende person til å hjelpe   
 din mor
3.  Bestill hjelpen 

Scenarioer og oppgaver

3

SeniorDate
  
Du ønsker å finne en passende person som kan hjelpe 
din mor med noen dagligdagse gjøremål en gang i uken. 
(Tenk på dating som hjelp til din mor)

1.  Åpn appen 
2.  Opprett en profil for din mor (med egen/ 
 min mailadresse)
3.  Spesifiser søket til å omfatte både kvinner  
 og menn mellom 40-50 år som bor i ditt fylke
4.  Finn etter en passende person som kan ta  
 vare på din mor
5.  Send en melding til vedkommende

WeCare 
  
Du har valgt en passende person til å ta litt ekstra vare 
på din mor. For å kunne kommunisere og planlegge sam-
men bruker dere appen WeCare. 
   
1.  Åpn appen 
2.  Opprett en gruppe for din mor
3.  Legg til i kalenderen at du har vært på  
   besøk hos din mor i dag
4.   Kommenter på dagens besøk at din mor  
  var i godt humør og fin form
5.  Legg til en legeavtale i kalenderen:
  9. Januar 2020 kl.10-11
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EVALUERING

4
Evalueringen av de tre testapplikasjonene ble utført 
i følgende rekkefølge: 

1 Heuristic Walkthrough
2 Think Aloud

Dette kapittelet tar for seg forberedelsene og prosedyrene 
testene ble gjennomført i henhold til.

“Your most unhappy customers 
are your greatest source of learning”

                                       – Bill Gates“
4
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Metoderefleksjon

Heuristic Walkthrough
Heuristic Walkthrough er en ekspert-basert metode. Evalueringen av grens-
esnittet veiledes av forhåndsbestemte oppgaver og evalueres med utgang-
spunktet i etablerte prinsipper for god brukervennlighet (Sears, 1997). 

Heuristic Walkthrough gjennomføres i to faser: 
1. Gjennomgang vha forhåndsbestemte oppgaver
2.  Analyse av problemer vha etablerte prinsipper 

Ettersom god brukervennlighet er sterkt knyttet til den 
tiltenkte brukeren og brukskonteksten, er det svært vik-
tig å forstå brukeren, deres situasjon og vanskeligheter.

Aldersrelaterte begrensninger
For å tilegne meg større forståelse for hvilke utfordringer 
eldre brukere har i møtet med en smartelefon, gjennom-
førte jeg et litteraturstudie. Problemene med hyppigste 
forekomst sammenfattet jeg i en liste under kategoriene 
visuelle, psykomotoriske og kognitive begrensninger. Lis-
ten finnes i appendiks. 

Økt empati med brukeren
Emathic Walkthrough er en avledet metode fra Cognitive 
Walkthrough, der persona og brukerscenarioer brukes 
aktivt for å maksimere empatien med sluttbrukeren og 
konteksten (Gray, Yilmaz, Daly, Seifert & Gonzalez, 2015). 
Flere studier har introdusert både personas og scenarios 
for å gjøre tilnærmingen mer bruker- og oppgave ori-
entert (Chisnell & Redish, 2005; Kneale, Mikles, Choi & 
Thompson, 2017).  

Ettersom jeg manglet erfaring med evaluering av grens-
esnitt der eldre er sluttbrukeren, ønsket jeg å ta i bruk 
de mulige hjelpemidlene jeg hadde for å gjøre en så god 
evaluering som mulig. For å gjøre selve evalueringen så 
brukersentrert som mulig, brukte jeg personaene og 
scenarioene aktivt for å øke empatien med brukeren. 

Bruk av personas og scenarios
Jeg evaluerte alle tre appene ved å gå gjennom de to 
ganger hver, med innlevelse i hver av de respektive per-
sonane - Astrid og Frode. Dette for å øke empatien for 
brukeren og skape en så realistisk kontekst som mulig. 

For å simulere Astrid sine fysiske begrensninger gjorde 
jeg noen grep:

-  brukte lesebriller (simulere dårlig fokuseringsevne)
-  brukte ‘tommelstøtte”’ (gjøre finmotorikk krevende)
-  senket lysstyrken på mobilen (mindre kontrast)

Scenarioene ble gjort relevante til CareMatch og brukt 
for å danne et bakteppe for å lettere kunne leve meg inn 
i personaene. Det samme gjaldt oppgavene som hadde 
som formål å lede testene. 

Video og skjermopptak 
For å kunne fokusere fullt og helt på å gjennomføre tes-
tene og ikke måtte ‘gå ut av rollen’ hele tiden, valgte jeg 
å filme testene og analysere videoene etterpå. Under 
testene ble også opptak av skjermbildet på mobilen tatt, 
som et supplement til videofilmene. 

Forberedelser 

4
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Finne passende liste med brukervennlighetsprinsipper
Det finnes flere ulike sett med prinsipper for god bruker-
vennlighet spesifikke for ulike domener. Ifølge en studie 
var kun 19 av de 70 studiene som benyttet seg av do-
mene-spesifikke prinsippene effektive (Salman, Ahmad & 
Sulaiman, 2018). 

Jeg valgte å benytte meg av SMASH, et sett med 12 
brukervennlighetsprinsipper for smarttelefoner og mo-
bilapplikaskoner. SMASH er dermed spesifikk for smart-
telefoner, men ikke for en bestemt brukergruppe. Grun-
nen til at jeg valgte SMASH er at den er eksperimentelt 
validert. En studie der SMASH ble tatt i bruk for å teste 
smartelefoner for eldre brukere, ble 79% av problemene 
de eldre støtet på forutsett gjennom Heuristic Evalua-
tion (Salman et al., 2018).  

SMASH 1  Synliggjøring av systemstatus

SMASH 2   Samsvar mellom systemet og den  
  virkelige verden
SMASH 3  Brukerens kontroll og frihet

SMASH 4 Konsistens og standarder

SMASH 5 Forebygging av feil

SMASH 6  Minimere brukerens minne-belastning

SMASH 7 Tilpasning og snarveier

SMASH 8 Effektivitet i bruk og ytelse

SMASH 9 Estetisk og minimalistisk design

SMASH 10  Hjelpe brukeren gjenkjenne, 
  diagnostisere og korrigere feil
SMASH 11 Hjelp og dokumentasjon 

SMASH 12 Fysisk interaksjon og ergonometri

Prosedyre
Testene ble gjennomført med innlevelse som både 
Astrid og Frode for hver av de tre testapplikasjonene. 
Prosedyren var som følger : 

1 Laste ned applikasjonene på mobilen 

2  Se på beskrivelsen av personaen

3  Se på listen over aldersrelaterte begrensninger

4  Gjøre nødvendige tiltak for innlevelse i persona

5  Sette på skjermopptak på mobil 

6  Sette på filmkamera

7  Gjennomføre oppgavene i riktig rekkefølge

8  Gjenta pkt. 7 for hver applikasjon  

Gjennomføring

4
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Think Aloud
Think Aloud er en bruker-basert testmetode, der målet er å 
samle innsikt og informasjon fra menneskets kognitive atferd 
mens de utfører oppgaver. Think Aloud-metoden gir verdifull in-
formasjon om kognitive prosesser og hvordan mennesker løser 
problemer (Jaspers, 2009). 

Think Aloud gjennomføres i to faser: 
1.  Brukerne gjennomfører oppgaver mens de tenker høyt
2.  Resultatene analyseres

4

Pilot-test
Før selve brukertestene, gjennomførte jeg en pilot-test 
på en person som ikke er i målgruppen og blant delta-
gerne. Dette for å ha vært gjennom prosedyre én gang 
på forhånd, slik at jeg hadde litt erfaring før selve testene 
skulle utføres. Jeg fikk dermed justert på noen småting 
og var litt tryggere i rollen før jeg startet på selve bruker-
testenetestene. 

Video og skjermopptak 
For at jeg kunne fokusere på å fasilitere brukertestene, 
ble deltagerne filmet mens de utførte oppgavene. Sk-
jermbildet til deltagerne ble også tatt opp, mens jeg 
gjorde meg noen notater underveis.  Alt dette ble brukt 
til analysen senere. 

Bruk av scenario og oppgaver
De samme scenarioene og oppgavene ble brukt som 
ved Heuristic Walkthrough, for å kunne sammenligne re-
sultatene. 

Forberedelser 
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Rekruttere deltagere

Ifølge Nielsen (2000) avdekker brukertester med fem 
deltagere 85% av brukervennlighetsproblemene. Grun-
net tidsbegrensninger rekruterte jeg fem testpersoner 
fra eget nettverk. Kriteriene for deltagelse var at delt-
agerne måtte være over 50 år og kunne lese og skrive 
norsk godt. Av hensyn til personvern har jeg valgt å ano-
nymisere deltagerne. 

K1 Kvinne, 58 år, dement mor på 84 år
 Tekniske ferdigheter : middels -
 Fysiske begrensninger: langsynt (+2)

M1 Mann, 59 år, dement far på 86 i annen by
 Tekniske ferdigheter : middels +
 Fysiske begrensninger: ingen

K2 Kvinne, 57 år, avdøde foreldre, mor hadde  
 demens
 Tekniske ferdigheter : middels 
 Fysiske begrensninger: langsynt (+2)

M2 Mann, 63 år, mor og far i 80-årene uten    
 demens
 Tekniske ferdigheter : middels +
 Fysiske begrensninger: langsynt (+2,75)

K3 Kvinne 56 år, sprek mor i 80-årene
 Tekniske ferdigheter : middels 
 Fysiske begrensninger: ingen

Gjennomføring

Prosedyre
 
Brukertestene ble gjennomført hjemme hos hver deltag-
er, i vandte omgivelser og med deres egen mobiltelefon. 
Dette for å skape en så autentisk atmosfære som mulig. 
Prosedyren for testene var som følger : 

4

1 Forklare deltageren formålet med testen
2 Vise deltageren en eksempelvideo av en Think  
 Aloud brukertest
3 Presisere at det ikke er deltageren som testes,  
 men applikasjonen
4   Laste ned applikasjonene på deltagerens mobil
5 Sette på skjermopptak på deltagerens mobil 
6 Sette på filmkamera 
7 Sette deltageren inn i hovedscenarioscenario
8 Sette deltageren inn i scenario for den aktuelle  
 applikasjonen  
9 Gi deltageren oppgavene i rekkefølge
 (oppfordre deltageren til å tenke høyt dersom  
 det ikke gjøres)
10 Intervjue deltageren i etterkant
11 Gjenta pkt. 8-10 for hver applikasjon 
12 Takke for deltagelsen
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ANALYSE

5
Analyseprosessen

ANALYSE AV VIDEOER 
OG NOTATER
Observasjoner og 
førsteutkast til alvor-
lighetsgrad ble fylt inn 
i et excellark. Sortert 
etter person og 
applikasjon.

1
PROBLEMER MED 
ALVORLIGHETSGRAD 
3 OG 4

ANALYSE AV 
PROBLEMENE VHA 
SMASH

2 3
KATEGORISERING AV 
PROBLEMENE VHA 
MOLD-US
Hvert av de 26 unike
problemene ble kat-
egorisert etter hvilke 
årsaker som ligger bak.

4
Duplikasjoner ble 
fjernet, alvorlighets-
gradene sammen-
lignet og justert, og 
problemene tydeligere 
definert. Sortert etter 
applikasjon. 

Hvert av de 26 unike
problemene ble 
analysert for å se hvilke 
av de 12 prinsippene 
for brukervennlighet 
de bryter.     

5
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Videoanalyse
Videoene av personaene og deltager som gjennom-
fører oppgavene for hver av de tre testapplikasjonene, 
samt de tilhørende skjermopptakene, ble nøye analysert. 
Observasjoner og kommentarer ble fylt ut i et tidligere 
forberedt excell-ark. Problemene ble sortert etter per-
son og applikasjon, og gitt en unik problem-ID. 

Alvorlighetsgrad
Brukervennlighetsproblemene ble rangert etter alvor-
lighetsgrad 1-4. Der det var usikkerhet, ble graderinger 
mellom to tall gitt. 

1 Ikke noe problem  SMASH godkjent

2 Mindre hindring  Mulig problem, vil  
    mest sannsynlig ikke  
    hindre brukeren

3 Seriøst problem  Kan hindre brukeren

4 Oppgavesvikt  Hindrer brukeren å  
    komme videre

Transkripsjon av intervjuer
Intervjuene med deltagerne i etterkant av hver brukert-
est ble transkribert og finnes i appendiks.  

1

Alvorlighetsgrad 3 og 4
For å lettere kunne analysere resultatene, ble de alvor-
ligste problemene med grad 2/3, 3 og 4 ble videreført 
til et nytt excell-ark, der de ble sortert etter applikasjon. 
Dupliasjoner ble fjernet og alvorlighetsgradene sammen-
lignet og justert. Problemene med alvorlighetsgrad 3 og 
4 ble beholdt, og problembeskrivelsene ble tydeligere 
formulert og definert. 

Resultat
Av problemene med alvorlighetsgrad 3 eller 4, ble totalt 
22 problemer identifisert under Heuristic Walkthrough, 
og 26 under Think Aloud. 11 av disse problemene ble 
avdekket under begge metodene, noe som tilsvarer at 
42% av brukervennlighetsfeilene ble funnet under Heu-
ristic Walkthrough. Det ble tatt utgangspunkt i de 26 
problemene avdekket under brukertestene i den videre 
analysen. Hvert av problemene fikk ID P1-P26.

2

Figur 5.2 illustrerer antall ganger hvert av de 26 prob-
lemene forekom under ekspert-evalueringene og 
brukertestene. I de til sammen syv testene, dukket P5 
opp i seks av de, P3, P10 og P13 dukket opp fem ganger 
og P14 fire ganger. 

- noe om hvilke applikasjoner og antall feil fun-
net?
- noe om hva jeg fant vs testene? hvorfor gått 
videre med 26?

//noe om at dette er dårlig? eller i refeksjon?

HEURISTIC 

EVALUATION
THINK ALOUD

SAMMENFALLENDE 

FEIL

VASKEHJELP 5 9 4

SENIOR DATE 8 9 6

WE CARE 9 6 1

TOTOALT 22 26 11

Figur 5.1. Brukervennlighetsproblemer med alvorlighetsgrad 3 eller 4

P1 P8P7P6P5P4P3P2 P9 P15P14P13P12P11P10 P18P17P16 P19 P25P24P23P22P21P20 P26

Figur 5.2. Antall ganger hvert problem er avdekket under evaluering og testing.

5
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SMASH
Hvert av de 26 brukervennlighetsproblemene ble analysert for å 
se hvilke av de 12 prinsippene for god brukervennlighet (SMASH) 
de bryter.  De fleste av problemene er såpass komplekse at de 
bryter med flere prinsipper samtidig. Hvert problem ble tilordnet 
prinsippet/-ene det bryter med. Figur 5.3 illustrerer analyseproses-
sen.

De fire mest brutte prinsippene for god brukervennlighet 
har blitt analysert videre. 

* SMASH12:  Fysisk interaksjon og ergonomi
*  SMASH9:  Estetisk og minimalistisk design
*  SMASH4:  Konsistens og standard
*  SMASH6: Minimere brukerens minnebelastning

3

PROBLEM ID

SMASH
1-12

ANTALL 
GANGER 

SMASH 
BRUTT

FORDELING AV 
PROBLEMER TIL 

TILHØRENDE 
SMASH

S
M
A
S
H

1

S
M
A
S
H

2

S
M
A
S
H

3

S
M
A
S
H

4

S
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5

S
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A
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H

6
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H

7
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8

S
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A
S
H

9

S
M
A
S
H

10

S
M
A
S
H

11

S
M
A
S
H

12

P1 P8P7P6P5P4P3P2 P9 P15P14P13P12P11P10 P18P17P16 P19 P25P24P23P22P21P20 P26

Figur 5.3. Illustrasjon av analyseprosessen: 26 brukervennlighetsproblemer tilordnet  
             brukervennlighetsprinsippene (SMASH) de bryter. 

5
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Chart Title

12

58%

SMASH 12

SMASH 12: Fysisk interaksjon og ergonomi
Ifølge definisjonen av SMASH12, skal fysiske knapper 
eller tilsvarende for hovedfunksjoner plasseres i posis-
joner som gjenkjennes av brukeren, og med en naturlig 
holdning og rekkevidde til brukerens dominerende hånd 
(Inostroza, Rusu & Collazos, 2016). 

SMASH12 er det prinsippet for god brukervennlighet 
som er brutt flest ganger - ved 15 problemer, som tils-
varer 58% av de totalt 26 problemer. Figur 5.4 viser fire 
eksempler på brudd på SMASH12 som førte til bruker-
vennlighetsproblemene P1, P2, P3 og P10. 

Vaskehjelp brøt med SMASH12 ved flere anledninger. P1 
er et eksempel på dette (Figur 5.4 a). Problemet oppstod 
da brukeren stod igjen med sin egen adresse som eneste 
alternativ, men ventet på at noe skulle skje ettersom det 
ikke var intuitivt at den skulle trykkes på. SMASH12 er 
dermed brutt fordi det ikke gjenkjenbart for brukeren at 
det er en knapp som skal trykkes på. 

P2 oppstod på profilsiden til vaskehjelpene (Figur 5.4 b)). 
Dersom kontrasten mellom bakgrunnsfargen på profil-
bildet og det grønne krysset (exit-knappen) ikke er til-
strekkelig stor, fikk brukerne problemer med å se den, og 
dermed vanskeligheter med å forstå hvordan de skulle 
komme seg ut av profilen. I tillegg bryter et kryss i høyre 
hjørn med konvensjonen for tilbake-/exit-knapp i resten 
av applikasjonen, som er pil i venstre hjørne (Figur 5.4 c)). 

P3 brøt med SMASH12 da antall timer for ønsket hjelp 
skulle justeres (Figur 5.4 c)). En justeringsbar krever fin-
motorikk, noe flere av deltagerne hadde problemer med 
å gjennomføre. En deltager prøvde å zoome inn for å 
lettere kunne treffe riktig. 

SeniorDate brøt også med SMASH12 en rekke ganger. 
P10 er et eksempel på det (Figur 5.4 d)).  At “Tre korte 
steg igjen” er en knapp som må trykkes på for å komme 
videre i registreringen, var ikke intuitivt og skapte proble-
mer for brukerene. Flere trodde det kun var informasjon 
og ventet på at noe skulle skje. 

Figur 5.4. Brudd på SMASH 12 - fysisk interaksjon og ergonomi.

a) P1 b) P2 c) P3 c) P10
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SMASH 9: Estetisk og minimalistisk design
Ifølge definisjonen av SMASH12, bør unødvendig infor-
masjon som overbelaster skjermen unngås (Inostroza et 
al., 2016). 

SMASH9 er brutt ved 10 problemer, som tilsvarer 38% 
av de totalt 26 problemer. Figur X viser fire eksempler på 
brudd på SMASH9, som førte til brukervennlighetsprob-
lemene P8, P14, P18 og P23.

Vaskehjelp brøt SMASH9 ved flere anledninger, noe som 
skapte mye forvirring blant deltagerne ettersom rek-
kefølgen på handlingene ikke var intuitiv. P8 er et eksem-
pel på dette (Figur 5.5 a)). For mange mulige handlinger 
vises på skjermen, noe som fører til overbelastning av 
informasjon hos brukeren. Flere av deltagerne begynte 
å scrolle nedover og se på de ledige vaskehjelpene, ist-
edenfor å svare på spørsmålet og komme seg videre i 
prosessen. Flere ganger endte det med at de valgte en 
person for tidlig i prosessen, noe som førte til at den 
viste seg å ikke være ledig likevel etterhvert som søket 
ble spesifisert ytterligere. Dette skapte stor forvirring og 
frustrasjon hos deltagerne.  

SeniorDate brøt også SMASH9 ved flere anledninge. På 
profilsiden var det for eksempel ikke intuitivt for deltag-
erne hvordan de skulle ta kontakt med vedkommende, 
noe som resulterte i P14 (Figur 5.5 b)). Skjermen viser 
for mye informasjon og for mange mulige handlinger på 
en gang, med for liten kontrast. Dermed forsvinner kon-
takt-funksjonen i alt det andre, og deltagerne blir usikre 
på hvordan de skal gå videre. En deltager etterlyste et 
pop-up vindu som spurte om en ville ta kontakt med 
denne personen. 

Hos SeniorDate hadde deltagerne også problemer med 
å finne “tilpass”-knappen for å kunne spesifisere søket 
ytterligere, noe som førte til P18 (Figur 5.5 c)). Knappen 
forsvinner i resten av informasjonen på skjermen. 

WeCare brøt også SMASH9 en rekke ganger. P23 er et 
eksempel på det (Figur 5.5 d)). Når brukeren skal sette 
tidspunkt for en avtale i kalenderen må valgt klokkeslett 
bekreftes ved å trykke på “Velg”. Denne handlingen kom-
mer ikke tydelig frem i resten av de mulige handlinger. 
“Velg” forsvinner blant annet i de like fremstående val-
gene “Nullstill” og “Hele dagen”. Det er heller ikke tydelig 
for brukeren at dette er knapper med funksjoner, og ikke 
en del av annen informasjon. 

Chart Title

12

38%

SMASH 9

Figur 5.5. Brudd på SMASH9 - estetisk og minimalistisk design.

a) P8 b) P14 c) P18 c) P23
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SMASH 4: Konsistens og standard
Ifølge definisjonen av SMASH4, skal de etablerte konven-
sjonene følges, slik at brukeren kan gjøre ting på en kjent, 
standard og konsistent måte (Inostroza et al., 2016). 

SMASH4 er brutt ved 8 problemer, som tilsvarer 31% 
av totalt 26 problemer. Figur 5.6 viser fire eksempler på 
brudd på SMASH4 som førte til brukervennlighetsprob-
lemene P5, P17, P21 og P26.

Vaskehjelp brøt SMASH4 ved flere anledninger. P5 er et 
eksempel som førte til mye frustrasjon hos deltagerne 
(Figur 5.6 a)). Uansett hvor i applikasjonen deltageren 
befant seg, havnet deltageren tilbake til forsiden hvis det 
ble scrollet for mye oppover. Standard konsekvens av å 
scrolle oppover er ikke å havne tilbake til forsiden. Dette 
skapte mye frustrasjon hos deltagerne. For én av deltag-
erne skjedde dette hele fire ganger i løpet av testen.

SMASH4 ble også brutt av SeniorDate en rekke ganger. 
P17 er et eksempel på dette, der utfylling av fødselsdato 
ble problematisk (Figur 5.6 b)). Grunnet at aldersgrensen 
for å registrere bruker er 40 år, er det ikke mulig å fylle 

inn fødselsdato som gir en alder lavere enn 40. Dersom 
brukeren starter med dag eller måned som fører til en 
lavere alder, går datoen automatisk tilbake til dagens dato. 
Dermed brytes standard konvensjon om at dato fylles ut 
fra høyre og med dag først (i hvert fall at brukeren skal 
ha mulighet til det). 

WeCare brøt SMASH4 ved et par anledninger. I kalen-
derfunksjonen er ikke den kovensjonelle retningen på 
en kalender fulgt, noe som førte til P21 (Figur 5.6 c)). 
Brukeren må scrolle oppover for å se fremover i tid, noe 
som fører til forvirring. 

P26 er også et eksempel på brudd på SMASH4 hos We-
Care (Figur 5.6 d)). Hovedmenyen gir ikke brukeren til-
gang til kalenderfuksjonen, noe som bryter med konven-
sjonen om at hovedfunksjonene skal være tilgjengelige 
via menyen. En kan heller ikke komme tilbake til forsiden 
ved å gå via menyen. En meny er et naturlig sted å hen-
vende seg for å lete etter aktuelle funksjoner. 

 

31%

SMASH 4

Chart Title

12

Figur 5.6. Brudd på SMASH4 - konsistens og standard.

a) P5 b) P17 c) P21 c) P26
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SMASH 6: Minimere brukerens minnebelastning
Ifølge definisjonen av SMASH6, bør objekter, handlinger 
og alternativer være synlige for å forhindre at brukere 
trenger å huske informasjon fra en del til en annen (Ino-
stroza et al., 2016). 

SMASH6 er brutt ved 7 problemer, som tilsvarer 27% av 
totalt 26 problemer. Figur 5.7 illustrerer tre eksempler på 
brudd på SMASH6 som førte til brukervennlighetsprob-
lemene P6 og P13.

Brukerens minnebelastning ble utfordret ved P6 (Figur 
5.7 a)). Hvis brukeren ønsker å fylle ut et spesifikt tid-
spunkt for ønsket hjelp, må antall timer fylt ut ved tidlig-
ere steg huskes. 

Et generelt problem som oppstod hos flere av brukerne 
var forvirring rundt hvem sin profil de fylte ut. Det gikk 
i surr om det var profilen for sin mor eller profilen til 
personen de ønsket hjelp fra. 

Hos SeniorDate var det rekkefølgen på fremstillingen 
og utfyllingen av de ulike profilene som var årsaken til 
hovedforvirringen, noe som førte til P13. Først måtte 
deltagerne fylle ut noen demografiske fakta om sin mor, 
for å opprette en profil. Først etter å ha funnet en per-
son de ønsket å kontakte, fikk de beskjed om å fylle ut 
resten (Figur 5.7 b)). Dette førte til stor forvirring om 
hvem de nå fylte ut profil for - sin mor eller personen de 
ønsket å kontakte. Mange spørsmål og antall steg, samt 
mangel på informasjon om hvor i prosessen deltageren 
var, skapte mye forvirring og usikkerhet. Etter å ha fylt 
ut12 spørsmål kommer brukeren til “Min beskrivelse” 
(Figur 5.7c)), der det var vanskelig å forstå om det var 
deltagernes beskrivelse av sin mor eller den hjelpen en 
ønsket. Det krever for mye å holde styr på hva som er 
fylt ut tidligere og hvor en er i prosessen til enhver tid.

27%

SMASH 6

Chart Title

12

Figur 5.7. Brudd på SMASH6 - minimere brukerens minnebelastning.

a) P6 b) P13 c) P13
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MOLD-US
For å øke forståelsen for hvorfor problemene oppstår, ble de bak-
enforliggende årsakene undersøkt. Med utgangspunkt i MOLD-US, et 
rammeverk for klassifisering av aldersrelaterte barrierer (Wildenbos, 
Peute & Jaspers, 2018), ble de 26 brukervennlighetsproblemene ti-
lordnet til de relevante kategoriene og underkategoriene. Figur 5.8 
illustrerer prosessen.   

* Motivasjon
*  Kognisjon
*  Persepsjon
*  Fysikk

4

PROBLEM ID

MOLD-US 
BARRIERER

ANTALL 
GANGER 

BARRIEREN 
ER ÅRSAK 

FORDELING AV 
PROBLEMER TIL 

TILHØRENDE 
BARRIERER

P1 P8P7P6P5P4P3P2 P9 P15P14P13P12P11P10 P18P17P16 P19 P25P24P23P22P21P20 P26

KOGNISJON PERSEPSJON FYSIKKMOTIVASJON

24
7 4

37

Figur 5.8. Illustrasjon av analyseprosessen: 26 brukervennlighetsproblemer tilordnet  
             tilhørende aldersrelaterte barriere(r).
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Fordeling av årsaker

Samtlige av problemene har flere underkategorier som  
medvirkende årsak, og de fleste havner under mer enn 
én hovedkategori. Figur 5.9 viser hvilke hovedkategorier 
årsakene til problemene faller inn under. Med unntak av 
P19, har problemene enten motivasjon og/eller kognis-
jon som årsak, eller persepsjon og/eller fysikk som årsak. 

MOTIVASJON

P1

FYSIKKPERSEPSJON

KOGNISJON

P5

P25

P3

P23

P2

P20

P8
P18

P12

P14

P10

P15

P6

P26 P7

P21

P22

P4

P24

P9

P19

P13

P17

P11

P16

Figur 5.9. Venndiagram som viser hvilke årsaker som ligger bak de 26 problemene .
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MOLD-US: Motivasjon 
15 av brukervennlighetsproblemene som oppstod har 
motivasjon som medvirkende årsak, der de fire under-
kategoriene til sammen har vært barrierer 24 ganger. 
Dermed er motivasjon en medvirkenede årsak for 58% 
av problemene. 

Av underkategoriene er det “selvtillit med smarttelefon” 
(10 problemer), “datakunnskaper” (9) og “effektivitet i 
fordeler” (5) som er representert i flest av de 26 prob-
lemene. 
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TALL- OG FIGURATIV FORSTÅELSE

69%
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MOLD-US: Kognisjon 
18 av brukervennlighetsproblemene har kognisjon som 
medvirkende årsak, der de seks underkategoriene til 
sammen har vært barrierer 37 ganger. Dermed er kog-
nisjon en medvirkenede årsak for 69% av problemene. 

Av underkategoriene er det “resonnementsevne” (16), 
“dynamisk/selektiv konsentrasjon” (9), “arbeidsminne” 
(7) og “tall- og figurativ forståelse” (5) som hyppigst var 
årsak. 
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MOLD-US: Persepsjon 
6 av brukervennlighetsproblemene som oppstod har 
persepsjon som medvirkende årsak, der de fem un-
derkategoriene til sammen har vært barrierer 7 ganger. 
Dermed er persepsjon en medvirkenede årsak for 23% 
av problemene. 

Av underkategoriene er det “berøringsfølsomhet” (4) 
som er hyppigst årsak, mens “kontrastoppfattelse” (2) og 
skarpsyn (1) står for noen problemer hver. 
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15%

Chart Title
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MOLD-US: Fysikk 
4 av problemene har fysikk som medvirkende årsak, der 
“øye-hånd-koordinasjon” er den eneste barrieren som 
har skapt problemer, med til sammen 4 tilfeller.  Dermed 
er fysikk en medvirkenede årsak for 15% av problemene.  
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DISKUSJON

6 DISKUSJON

I dette kapittelet diskuteres og belyses funnene gjort 
gjennom Heuristic Walkthrough og Think Aloud. Hensik-
ten er få en god forståelse av hva som er hovedutfor-
dringene eldre møter i en applikasjon som CareMatch, 
og hvorfor de problemene oppstår. Basert på dette har 
de viktigste punktene blitt sammenfattet i 9 anbefalinger 
til videre utvikling av CareMatch

26 problemer 
En god ekspert-evaluering avdekker gjerne 70-80% av 
brukervennlighetsproblemene identifisert gjennom 
brukertester. At 42% av problemene avdekket vha Think 
Aloud ble identifisert gjennom Heuristic Walkthrough, er 
dermed et svakt resultat. Av den grunn ble resultatene 
fra brukertestene ansett som mest pålitelige og dermed 
også utgangspunktet for den videre analysen. Det krever 
erfaring å vite hva en skal se etter, og ettersom jeg ikke 
er en ekspert på brukervennlighet, er resultatet som for-
ventet. 

Komplekst årsaksbilde
Samtlige av brukervennlighetsproblemene har flere un-
derkategoriene til MOLD-US som medvirkende årsak. 
Problemene er sammesatte og danner et komplekst år-
saksbilde. De ulike faktorene påvirker hverandre og svikt 
i en fører fort til svikt i en annen.

Tydelig skille
Som figur 5.9 illustrerer, er det et tydelig skille mellom 
hvilke kategorier som er årsakene til problemene. Med 
unntak av P19 havner samtlige problemer i en av to kat-
egorier : 

1)  Motivasjon og kognisjon
2) Persepsjon og fysikk 

Årsakene til problemene stammer dermed enten fra 
kognitive utfordringer, med konsentrasjon, arbeidsminne 
og resonneringsevne som hovedutfordinger, eller fysis-
ke utfordinger, der svekket syn og koordineringsevner er 
opphav til problemene.

6
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MOTIVASJON OG KOGNISJON 

Årsakene til brukervennlighetsfeilene er hovedsaklig 
grunnet motivasjon og kognisjon. 58% av alle problemene 
har begge kategoriene som årsak, noe som tyder på at 
disse årsakene henger sammen. Dette utgjør et betydelig 
utfordringsområde når en skal designe for eldre brukere. 

Arbeidsminne, konsentrasjon og resonneringsevne
Svekkelser i kognitive ferdigheter som konsentrasjon, 
arbeidsminne og resonneringsvne er velkjente aldring-
stegn. Disse aldersrelaterte barrierene ga tydelig utslag i 
bruktertestene, ettersom manglende resonneringsevne 
er medvirkende årsak til 62% av problemene, mens kon-
sentrasjon og arbeidsminne var medvirkende i henholds-
vis 35% og 27% av problemene. 

Generelt sett skapte prosesser med mange steg forvirring 
og problemer blant deltagerne, spesielt når introduksjon 
og mulighet for hjelp var mangelfull. Dette gjenspeiles 
i at SMASH6: minimere brukerens minne-belastning, er 
brutt ved 27% av problemene. Stor minne-belastning er 
ofte en utfordring for eldre brukere som har svekket 
arbeidsminne og varierende konsentrasjonsevne. Å hol-
de antall steg som trengs for å utføre en oppgave til et 
minimum vil redusere denne belastningen og føre til en 
mindre krevende brukeropplevelse for eldre brukere. 

“Hvordan skal jeg beholde hun jeg egentlig ville ha?” (K1)

Overbelastning av informasjon på skjermen var også 
opphav til en god del problemer. I mylderet av infor-
masjon ble det vanskelig for deltagerne å skille ut den 
nødvendige handlingen eller informasjonen de trengte 
for å komme videre. Det er derfor ikke overraskende at 
SMASH9: estetisk og minimalistisk design, er brutt ved 

38% av problemene. Å finne informasjonen en leter 
etter eller riktig fremgangsmåte i en skjerm fylt med 
mye informasjon, krever både god konsentrasjon og 
resonneringsevne. Overbelastning av informasjon gjør 
et allerede utfordret arbeidsminne overarbeidet. For å 
hjelpe brukeren å finne frem, bør informasjonen på sk-
jermen holdes til et minimum, der det viktigste og mest 
relevante fremheves. Det samme gjelder antall mulige 
handlinger, som til enhver tid bør holdes til et minimum, 
der de mest vesentlige handlingene fremheves. 

“Hvordan kommer jeg meg ut herfra da?” (K3)

Samtlige av problemene med arbeidsminne som en 
medvirkende årsak, og 8/9 problemer med dynamisk/
selektiv konsentrasjon, var også grunnet manglende re-
sonneringsevne. Dette er en naturlig sammenheng, et-
tersom svikt i arbeidsminne og konsentrasjon også svek-
ker resonneringsevnen. 

P13 et et eksempel på dette (Figur 5.7 b)). Forvirringen 
rundt hvem sin profil deltageren fyller ut har et kom-
plekst årsaksbilde. Selektiv konsentrasjon og begrenset 
arbeidsminne gjør at det er er vanskelig å holde styr på 
hvor man er i prosessen og hva en har gjort og ikke 
gjort tidligere. I tillegg gjør manglende resonneringsevne 
det vanskelig å utnytte den informasjonen en sitter med. 
Utfylling av en lang rekke med spørsmål er krevende og 
bør derfor unngås.

“Nei dette her synes jeg var komplisert” (K2)

“Gjelder dette min mor?” (K3)

Datakunnskaper og selvtillit med smarttelefon
Å henge med i den teknologiske utviklingen er en utfor-
dring som blir større med alderen. At dette begynner å 
gjøre seg gjeldende allerede blant 50/60-åringer, kom-
mer frem av at i 35% av problemene har manglende 
datakunnskaper delvis skyld i at de oppstod. Dette 
henger også sammen med manglende selvtillit med bruk 
av smarttelefon. Usikkerhet på egne ferdigheter påvirker 
hvordan man møter utfordinger og prøver å løse de. Un-
der brukertestene var det en tendens til at de med be-
dre datakunnskap gikk mer selvsikkert løs på oppgavene, 
var mindre avventende og var mindre redd for å gjøre 
noe feil. At over 50% av problemene med manglende 
datakunnskaper som årsak, også har manglende selvtillit 
med smarttelefon som årsk, er derfor ikke tilfeldig. 

P1 er et eksempel på dette (Figur 5.4 a)). Manglende 
datakunnskaper gjør at brukeren ikke forstår at adressen 
kan og må trykkes på for å velges, mens dårlig selvtillit 
med smarttelefon ytterligere forsterker problemet ved 
å gjøre brukeren vegrer seg for å handle og dermed blir 
tilbakeholden og avventende. 

“Skal jeg bare vente nå?” (K3)

Den usikkerheten som kommer når datakunnskapen 
er manglende, kan unngås ved å informere om kon-
sekvensen av handlingen brukeren er i ferd med å utføre. 
Samtlige av deltagerne vegret seg for å trykke på “del” 
for å lagre hendelser i kalenderen. 

“Jeg har ikke lyst til å dele det 
for jeg vet ikke hvem som ser det” (K1)

“Det hadde vært greit å vite litt mer om hva som skjer 
når jeg trykker på «del»” (K2)

Et annet ordvalg kunne gjort handlingen mindre skum-
mel. “Del” er et litt diffust og fremmed ord, mens for ek-
sempel“lagre” er mer velkjent og etablert hva innebærer. 
Konsistent bruk av ord og begreper, som er gjenkjennelig 
og forståelig  for brukeren, vil kunne bedre brukerens 
opplevelse og mestringsfølelse i samhandling med ap-
plikasjonen. 

“Skal jeg tørre å sende?” (K1)

Manglende datakunnskaper og dårlig selvtillit ved bruk av 
smarttelefoner gjør det desto viktigere å bruke etablerte 
konvensjoner og standarder på en kjent og konsistent 
måte. Under brukertestene ble det tydelig at inkonsis-
tent bruk av begreper, ikoner, fremgangsmåter og plas-
sering av knapper og informasjon, førte til utfordringer 
for brukeren. Dette tydeliggjøres ved at SMASH4: kon-
sistens og standarder, er brutt ved 31% av problemene.

Mangel på standardisering av knapper og interaksjon-
spunkt var gjennomgående for alle applikasjonene. 
Usikkerhet rundt hva som var informasjon og hva som 
var trykkbart, skapte mye forvirring for deltagerne.  At 
SMASH12 ble brutt i 58% av problemene må sees i sam-
menheng her. Deltagerne så enten ikke knappen, eller 
trodde det kun var informasjon. Å tydeliggjøre forskjellen 
på knapper og informasjon er derfor et viktig skritt for å 
forbedre brukeropplevelsen for eldre brukere. 

“Veldig utydelig at det er den som skal 
trykkes på, ser ut som den er skjult” (M1)

6
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PERSEPSJON OG FYSIKK 

Synsendringer er den vanligste fysiologiske endringen 
assosiert med aldring. Etter fylte 55 år vil mange eldre 
oppleve å bli langsynt,  få redusert synsfelt, samt redus-
ert kontrast- og fargefølsomhet (Zaphiris et al., 2005). Å 
skulle finne små og uklare visuelle elementer blir dermed 
en utfordring for eldre brukere. Dette kom frem under 
brukertestene, der problemer med å oppfatte knapper 
og informasjon når kontrasten ikke er tilstrekkelig, result-
erte i to problemer. 

Berøringsfølsomhet og øye-hånd-koordinasjon  
Finmotorikk er også noe som blir mer utfordrende med 
årene. Å skulle treffe små berøringsmål kan være prob-
lematisk, noe som hadde utslag i fire problemer. Samtlige 
av de fire problemene hadde både berøringsfølsom-
het og øye-hånd-koordinasjon som medvirkende årsak. 
Dette gjelder problemene der den fysiske interaksjon 
ikke gikk som ønsket. Dette tyder på at kombinasjonen 
av manglende koordinasjonsevne og redusert berørings-
følsomhet skaper problemer for eldre brukere. P3 (Figur 
5.4 c)) er et eksempel på dette. Å regulere en justerings-
bar blir fort problematisk hvis berøringsfølsomheten er 
svekket samtidig som øye-hånd-koordineringen ikke er 
like skarp. Funksjoner som krever finmotorikk bør derfor 
unngås når en designer for eldre brukere. 

“Veldig utydelig at det er 
den som skal trykkes på, 
ser ut som den er skjult” 

(M1)

Fremstilling av personer
Når det gjelder fremstillingen av veiledere i CareMatch, 
var det noen faktorer som stod frem som spesielt viktige 
etter brukertestene. 

Tillit er en viktig faktor for å kunne skape den typen 
relasjon som kreves for å få et godt samarbeid mellom 
pårørende og veileder. Det kom tydelig frem at profilbil-
de var en vesentlig faktor for hvorfor en person ble valgt 
fremfor en annen. Profiler uten bilde ble hovedsakelig 
ikke vurdert, og flere av deltagerne valgte til slutt samme 
person, som hadde et tillitsvekkende profilbilde. 

“Jeg tar henne, hun virket søt” (K1)

En annen viktig faktor var språk. Flere av deltagerne et-
terlyste informasjon om hvilket språk personene snakker, 
og påpekte at det var viktig for deres mor at personen 
kunne norsk. 

“Kommunikasjon er viktig, spesielt med en person på 83 år, 
da tenker jeg at de må beherske norsk” (K1)

“Mange eldre vil jo ha norske gjerne” (K2)

Tilbakemeldinger fra tidligere kunder fikk mye fokus i 
utvelgelsesprosessen, der de fleste deltagerne vurderte 
disse nøye. At personene var rangert etter flest gode til-
bakemeldinger gjorde utvelgelsesprosessen enklere, men 
det ble etterlyst at brukeren ønsket å selv velge hva det 
rangeres etter - for eksempel pris. Muligheten til å kunne 
kontakte tidligere referanser ble også nevnt som en be-
tryggende faktor. 

Deltagerne var delte i synet på pris. De fleste fokuserte 
på tilbakemeldinger fra tidligere kunder og synes det var 
viktigst i valget av person, mens et par av deltagerne så 
mest på pris. 

“De tierne skal ikke avgjøre for meg, 
det er viktigere å være fornøyd” (K1)

“Det var fordi jeg så at hun var billigst. 
Så det gikk på pris” (M2)

6
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7
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Unngå funksjoner som krever finmotorikk

Tydeliggjør at knapper er til for å trykkes på

Minimer informasjon vist på skjermen samtidig

Minimer antall steg for å gjennomføre en oppgave

Minimer antall mulige handlinger og fremhev de viktigste

Bruk konsekvent og forståelige ord og begrepe

Bruk tydelig og konsekvent fremgangsmåte

Informer om konsekvensene av handlinger

Bruk profilbilde og informer om språkkunnskaper

MINE ANBEFALINGER

Basert på resultatene fra analysen og diskusjonen i forrige kapittel 
er anbefalingene for utvikling av CareMatch følgende: 
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Heuristic Walkthrough
Ved å dele opp gjennomføringen av evarlueringen i to 
steg, med video av testene og analyse av de etterpå, ble 
det enklere å fokusere på de ulike delene av gangen. For 
en førstegangsevaluerer ble det dermed lettere å holde 
tungen bent i munnen. At evalueringen ble filmet gjordet 
det enklere å bli i rollen som personaene under testene,  
i tillegg til at jeg hadde muligheten til å virkelig gå i dyb-
den på analysen i ettertid. 

Å bruke rekvisitter i evalueringen gjorde det lettere å 
leve seg inn i personaene. Tommelstøtten gjorde finmo-
torikk vanskeligere, noe som blant annet gjorde at jeg 
(som Astrid) naturlig kun brukte høyre pekefinger - noe 
det viste seg at samtlige av testpersonene hovedsakelig 
også gjorde. I likhet med deltagerne hadde også Astrid 
stor avstand til mobilen, grunnet vanskeligheter med 
fokusering pga bruk av briller. Det var en artig erfaring 
å kjenne fysisk på kroppen hvordan ulike utfordringer 
endrer på bruksmåtene. 

Det som hovedsakelig kom ut av å teste med to ulike 
personas, var et representativt mangfoldet i bruker-
gruppen. Det ble tydelig at ikke alle vil ha de samme 
problemene og at graden av problemene også varier-
er mellom brukerne Samme problem kan også ha ulik 
alvorlighetsgrad hos den enkelte bruker, ettersom kon-
sekvensene varierer. Det var gode erfaringer å ha med 
før brukertestene. Forskjellen i tidsbruk og antall prob-
lemer funnet mellom Astrid og Frode stemmer ganske 
godt med spennet hos resten av testpersonene. 

Ekspert-baserte metoder skal som regel gjennomføres 
av flere eksperter, der resultatene sammenlignes før de 
presenteres. Snittet av avlorlighetsgradene er det som 
blir stående, noe som skaper et bedre grunnlag. Jeg hadde 

kun min egen vurdering å gå etter, som var en utfordring 
spesielt siden jeg ikke har noe erfaring med evaluering-
smetoder før. Avlorlighetsgradene var derfor vanskelige å 
avgjøre. At jeg gjorde det i flere runder, der jeg sammen-
lignet med de andre problemene kvalitetssikret resulta-
tene i større grad. 

Think Aloud
Under brukertestene fikk jeg virkelig erfart at det er stor 
forskjell på hvor snakkesalige folk er og hvordan det på-
virker innsikten en sitter igjen med i etterkant. At test-
personene tenker høyt er jo essensielt under brukert-
ester med Think Aloud. Noen av testpersonene måtte 
jeg virkelig dra ordene ut av, noe som gjør resultatene 
mindre innholdsrike. Det var svært mye lettere å teste 
på personer der skravla gikk av seg selv. Det var sånn sett 
en verdifull erfaring, som gjør at jeg er mer forberedt på 
ulikhetene neste gang. 

Til neste gang kunne jeg med fordel brukt mer tid på 
innføring i det å tenke høyt om det en gjør. Istedenfor å 
kun vise en video av et eksempel på en brukertest med 
Think Aloud, kunne deltagerne selv ha utført en kjent 
dagligdags handling mens de tenkte høyt. På den måten 
ville de blitt litt mer varm i trøyen, samtidig som jeg ville 
fått mulighet til å korrigere og komme med innspill uten 
at det gikk utover selve testen. 

Når det gjelder intervjuene i etterkant av testene kunne 
jeg med fordel gått mer i dybden og spurt konkret om 
hvorfor de ulike feilene oppstod. Det ville gitt dypere 
innsikt i årsakene til problemene, og ikke bare hvilke som 
oppstod, noe som ville vært svært verdifult for den vi-
dere analysen. Det er verdifull erfaring jeg tar med meg 
videre. 

8
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Analysen
Det var spennende å se forskjellen på resultatene fra ek-
spert-evalueringen og brukertestene, hva som sammen-
falt og ikke. En del stemte overens, mens noen resultater 
var overraskende. Noen problemer som oppstod hadde 
jeg ikke forutsett i det hele tatt, mens andre problemer 
jeg forventet skulle bli betydelige, viste seg å ikke være 
gi problemer under brukertestene. I noen tilfeller ble 
feilene fanget opp i brukertestene også, men jeg had-
de overvurdert alvorlighetsgraden og troddet det skulle 
skape større problemer enn det faktisk gjorde. 

Den oppgavefokuserte tilnærmingen skapte en lik ret-
ning gjennom evalueringen og testene, men likevel var 
det noen problemer som ble fanget opp av den ene 
metoden og ikke den andre. Det var en del problemer 
jeg forutså som problematiske, men som deltagerne ikke 
støtte på fordi de gjorde andre valg enn mine personas, 
og motsatt.

Selv om en test er oppgavefokusert, er det vanskelig å 
forutse hvilke retninger deltagerne kommer til å bev-
ege seg og hvilke feil som da kan oppstå. Brukertestene 
skapte på den måten et mye rikere innsiktsgrunnlag enn 
med min evaluering alene. Det er umulig å forutse alle 
brukerfeilene som kan komme til å oppstå, fantasien 
strekker ikke til. 

Selv med innlevelsen i personaene og innsikten i al-
dersrelaterte problemer var det noen problemer jeg ikke 
forutså som oppstod i brukertestene. At “neste”-knap-
pen hos Vaskehjelp og “tilpass”-knappen hos SeniorDate 
skulle være utfordrende, samt at det skulle være såpass 
stor forvirring rundt hvem sin profil som ble fylt ut var 
ikke noe jeg forutså. 

Det var krevende å vurdere alvorlighetsgrad, hvilke 
problemer som har samme opphav og vite hvor spe-
sifikk problembeskrivelsen skulle formuleres. Å koble 
problemene mot riktig SMASH var også utfordrende. I 
etterkant kan det hende det likevel hadde vært enklere 
med flere konkrete brukervennlighetsprinsipper, enn de 
12 SMASH. 

Resultatene er selvsagt påvirket av hvordan jeg oppfattet 
problemene, samt min forståelse og tolkning av kategor-
ier, definisjoner og alvorlighetsgrader. Mangel på tidligere 
erfaring og manglende sammenligningsgrunnlag fra andre 
eksperter er faktorer som påvirker resultatene, men som 
er utenfor min kontroll. Derimot er dypere og mer ret-
tede spørsmål i etterkant av brukertestene noe konkret 
jeg kunne gjort for å skape større underbyggende data-
grunnlag. 

Generelt 
At jeg filmet både ekspert-evalueringen og brukertes-
tene var vesentlig for å kunne gjøre en god analyse i 
etterkant. I tillegg var det godt å ha skjermvideoene for 
å kunne gå i detalj og få større forståelse av hvor det 
gikk galt. 

Det var utfordrende å velge hvilke applikasjoner som 
skulle testes og hvor spesifikke oppgavene skulle være. I 
etterkant er det lett å se hva en kunne gjort annerledes, 
og etter dette prosjektet har jeg en helt annen forutset-
ning for å vite hva jeg skal se etter neste gang. 

Den viktigste erfaringen jeg sitter igjen med er viktigheten 
av å teste på brukeren. Jeg har virkelig fått erfart at man 
ikke kan forutse alle mulige utfall og utfordringer som 
kan oppstå. Ekspert-evaluering er en effektiv metode 
som kan avdekke mange mulige brukerproblemer, men 
det erstatter ikke å teste på sluttbrukeren. 

8
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APPENDIKS 1
Transkripsjon av intervjuer etter testene

K1  Vaskehjelp

Hva gjorde at du valgte akkurat denne personen? 

Først så jeg pris, så så jeg nedover på det som kom opp, og de 
fleste var pluss minus hundre kroner. Det var ikke utslagsgivende. 
Det som var fint var at det med en gang kom opp hvor mange 
som var fornøyd, der skilte de seg veldig fra hverandre. Og det jeg 
likte veldig godt var at det med en gang kom rangert, så jeg slapp å 
scrolle nedover. Så med en gang jeg begynte å scrolle nedover ble 
det færre og færre likes. Og det var uavhengig av pris. Det viktigste 
var at det var veldig greit og oversiktlig med en gang. 

Hva så du etter? 

Jeg så etter noe som var i nærheten. Jeg ville ikke funnet en som 
var langt unna, jeg var veldig glad da adressen min kom opp med 
flere alternativer. Da visste jeg at «oi, da er det flere i området 
som kan ta to timer her og to timer der». Hvis ikke må man gjerne 
betale for frem og tilbake og bensin og transport eller hva de gjør. 
Så jeg tenkte veldig fint, for da kan de legge opp arbeidsdagen sin 
i området. Det synes jeg var litt viktig. 

Var det noe informasjon du manglet/skulle ønske du hadde?

Det var jo forskjellig hvordan de presenterte seg, men du så til-
bakemeldingene, så jeg fikk jo det jeg trengte i førsteomgang. Jeg 
lurte jo litt på språket da, så jeg måtte jo se at hun ene hadde 
referanser, de andre hadde jo ikke. Så jeg måtte jo resonere meg 
frem til at hun hadde vært i Norge i fem år, så da snakker hun vel 
godt nok norsk. Det var jo utenlandske navn, og da er kommuni-
kasjonen viktig, spesielt med en person på 83 år, da tenker jeg at 
de må beherske norsk. Så akkurat det med språket måtte jeg finne 
litt ut av på egenhånd. 

Har du noen andre kommentarer eller noe du vil påpeke? 

Ja, du må jo være litt sånn fingernem med denne appen, du må ikke 

trykke for mye på skjermen utenom akkurat der du skal. Så du må 
være litt nøye på akkurat hvor du plasserer fingrene. Men etter å 
ha havnet tilbake til forsiden noen ganger ble det jo bedre, kom inn 
i det og visste hvor en var i appen. Men det var litt sånn vanskelig 
når jeg hadde bestemt meg for en person og ikke kom videre, det 
var litt frustrerende. Jeg så jo de grønne rundingene øverst, så jeg 
visste jo at jeg var på slutten. Så det var jo gangen i det, det var jo 
litt greit å ha oversikt over hvilken siden man var på, sånn 1, 2, 3 
av 4. Så visste jeg at det var siste, så da får jeg registrert meg med 
mobilnummer og da oppretter vi kontakt. 

K1  SeniorDate

Hva gjorde at du valgte akkurat denne personen? 

Det var bildet og måten hun beskrev seg selv på. At hun var hu-
moristisk, hun virket litt sånn lett og positiv, humor og barnslig. Jeg 
likte at livet ikke skulle være så alvorlig, lett energi. Både bildet og 
teksten jeg leste der. Og at hun bodde i nærheten. 

Hva så du etter?

En person som jeg kunne stole på, ha tillit til. Og det så jeg med en 
gang, det bildet vekket tillit. Og i forhold til alle de du scroller ned 
som ikke har bilde, så når bildet og teksten stemte, så var det lett 
å velge den. Og det var jo i området. 

Var det noe du manglet av informasjon/noe du skulle ønske du fikk 
vite?

Det står jo kanskje ikke så mye da, voksne barn og hund. Jeg vet 
ikke, det andre vil man jo finne ut av etter hvert. Men det var ikke 
mye informasjon. Det hadde vært lettere med mer informasjon.

Hva synes du var vanskelig?

Den lurte meg litt, «siste steg», «siste steg» hele tiden, men det var 
jo ikke det i det hele tatt. Men det er jo kanskje fordi de tenkte at 
du må jo legge inn brukernavn og passord, og verifisere det med 
kode som blir sendt. Så at det var kun et steg igjen var sikkert fordi 
de tenkte det. Så det ble jeg litt sånn, det kunne de la være å si. Da 
liker jeg bedre å ha side 1, 2, 3, sånn som den forrige, så ser man 
hvor man er i prosessen. 

10
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Hva synes du om denne fremstillingen av personer? 

Det kunne godt kommet opp en sånn tekst «hvis du har valgt meg, 
send meg en melding», akkurat på slutten. For jeg tenkte sånn, «uff, 
nå har jeg kommet så langt, men hva gjør jeg nå?». Og så begynte 
jeg å se etter en «neste»-knapp, så kanskje det burde komme opp 
en sånn melding «Hei, hvis dette høres interessant ut, send meg 
en melding». Det lette jeg jo etter, hvor skal jeg nå, så jeg brukte litt 
tid på det. Så så jeg at oi, her lyste det jo noe nederst der, og der 
var forstørrelsesglass, og jeg husker ikke helt hva som var nederst 
der, men kanskje skulle det ha ploppet opp et sånt vindu. Da hadde 
jeg jo gått rett inn på meldingen. Bare sånn, hvor det stoppet opp 
på meg da. 

Har du noen andre kommentarer eller tanker?

Ja, utenom at det var litt lite informasjon kanskje. Alle burde legge 
inn et bilde, for det følte jeg var utslagsgivende. Jeg synes ikke det 
er så viktig med høyde og bredde og alt det der, men et bilde sier 
jo litt om deg som type person. Og det trengs ikke så voldsomt 
mye utbroderinger. Nå fant jeg henne veldig fort, fordi det ikke var 
så mange som hadde bilder nedover. Så jeg vet jo ikke hvis alle 
hadde hatt bilder, at jeg da hadde brukt lengre tid, satt meg mer 
inn i det. Selvfølgelig, for dette er jo en person innenfor husets fire 
vegger, og man er ikke alltid tilstede selv heller, så jeg hadde nok 
sikkert brukt litt lenger tid og ønsket mer bakgrunnsinformasjon. 
Og ikke minst, referanser og tilbakemeldinger. Gjerne personer jeg 
kunne ringt til – her kan du ringe til den og den, fordi dette er jo 
litt annerledes når det blir en person som kommer helt tett inn på 
livet som du må kunne stole på. Da hadde de tingene vært viktige 
for meg, for å være trygg på det. Så lenge man ikke er tilstede selv. 
Referanser, gjerne i flertall. Hvis ikke kan man bare si at her er en 
venninne. Andre steder man har jobbet eller andre personer, det 
kan jo selvfølgelig da også være en venninne av en venninne av en 
nabo, men det må være litt sånn ugildhet og objektivt. Så privat og 
såpass tett de kommer på, er det viktig. En ting er sånn som med 
feks. hjelp til vask i to timer, da kan du selv være tilstede. Men her er 
det en som kommer så tett innpå deg, at personen må ha samme 
grunnverdiene og livssyn for å kunne ha den tilliten. Det er veldig 
synd hvis man ikke vet og plutselig blir rundstjålet, eller plutselig har 
kontakter med andre som får nøkkel til huset og kommer inn og 
kjenner huset. Så den tryggheten er viktig.  

K1  WeCare

Hva synes du om denne kalenderfunksjonen?

Jeg likte den faktisk. Den var enkel og grei, gi beskjed, sånn 
sms-meldinger, og at hun da hadde det i kalenderen sin også. For 
det er ganske mange aktiviteter, til tannlege, til frisør, på kino, til 
trening – så det var ganske oversiktlig. Den var bare da den scrollet 
ned og begynte nederst på kalenderen som var litt forvirrende. 
Det var jo litt rart at den begynte der, også begynte det plutselig 
nederst. Jeg er jo vant til at det begynner oppe med rullegardin 
nedover, Så jeg så jo ikke at datoen bare økte og økte. Og da er 
det jo naturlig at det når det er søndag 5., da er den jo der. Men 
jeg fant jo ut da jeg hadde scrollet opp et helt år. Også at det var 
med en gang du tok aktiviteter eller hensyn, så kom de med forslag 
og mer informasjon – det likte jeg også veldig godt. Med en gang 
jeg hadde tatt hvilke aktiviteter som var viktig for henne, så kom 
det med en gang hva som var viktig for henne, hva som var lurt 
å gjøre. Sånn at jeg fikk lyst til å krysse av, det var ikke sånn at jeg 
lette etter det, det bare kom opp av seg selv, uten at jeg tenkte på 
det. Også var jeg ferdig og tenkte nå skal jeg logge ut, og da gikk 
jeg til venstre igjen og da kunne jeg se de anbefalingene. Nei, det 
var oversiktlig. Og i kalenderen lyste det 1 ny avtale med en gang. 
Og boblene kom opp med en gang, så jeg så at jeg la inn og hun 
har ikke lagt inn en ny beskjed. Nå vet ikke jeg hvordan det er hvis 
jeg nå logger ut, og så legger hun igjen en ny beskjed – nå er det 
søndag kveld og jeg kan ikke komme likevel i morgen, at hun feks 
har blitt syk. Så der vet ikke jeg, hva skjer nå? Må jeg hele tiden ha 
den på? Kommer det opp som en vanlig sms? Bør jeg ikke logge ut? 

Har du noen andre kommentarer?

Nei, jeg synes den var oversiktlig og enkel. Det var ikke så mye 
å sette fingeren på, jeg synes den var ganske grei jeg. Kjekt med 
grønn farge, miljøvennlig farge, ikke sånn knall blått eller rødt, men 
grønn er en fin farge i forhold til bakgrunnen. Hvis det blir for mye 
farger og sånn, så blir det litt slitsomt, men den var rolig. Og jeg 
likte logoen – hjerte-hjerte. 

M1  Vaskehjelp

Hva gjorde at du valgte akkurat denne personen? 
Det gikk jo litt frem og tilbake da, fordi jeg valgte jo ikke egentlig 
denne personen. Jeg valgte en annen først, og så måtte jeg tilbake 
igjen. Og så tilslutt fant jeg henne ut ifra at hun hadde jo ikke så 
mange likes, men etterhvert som jeg fikk orientert meg og sett 
hvem som var tilgjengelig og ikke, så var jo hun grei pris i forhold 
til de andre, og hadde også en kort og grei beskrivelse – og var 
norsk. Akkurat når det gjelder min far, så ville han satt pris på at selv 
vaskehjelpen snakker norsk. Så når jeg fikk tenkt meg om var det 
veldig greit at hun snakket norsk likevel.

Var det noe informasjon du manglet/skulle ønske du hadde?

Ja, på starten der må det i hvert fall stå at det er ikke sikkert de 
er tilgjengelige. Så hvis du må gå litt frem og tilbake sånn som jeg 
måtte gjøre nå, så må det stå at det er det du må gjøre for å finne 
en ledig. Så egentlig skulle man ha startet med hvor ofte man 
trenger, og når vil du ha de, og så kunne profilene ha kommet 
opp – motsatt rekkefølge. For da ville det ikke kommet med de 
vaskehjelpene som ikke var ledig. Eller at du kunne valgt rekkefølge, 
hva er viktigst for deg? Er det viktigst med tidspunkt – start sånn. 
Er det viktigst med hvem du skal velge – start sånn. Det var det 
ikke. Også synes jeg de knappene, sånn teknisk sett, kunne vært 
mer knappetydelig. Det stod jo «neste» med grønt der, men det 
var kanskje litt utydelig. Kanskje litt tydeligere at det er en knapp 
som du går videre til neste steg, Ellers synes jeg det fungerte bra. 
Hvis disse faktisk er tilgjengelige da. Totalt var jo løsningen OK, når 
du etter hvert skjønte det. 

For det var ikke så intuitivt hva som var rekkefølgen her?

Nei, jeg var jo veldig overrasket når jeg tok hun polske, for hun 
stod jo på førstesiden, og når hun da ikke kunne, måtte jeg gå til-
bake igjen. Da kunne det kanskje ha kommet opp, enten sånn som 
jeg sa at man kan velge rekkefølgen, eller at de sier at hun er ikke 
tilgjengelig, du har disse alternativene istedenfor. I hvert fall hvis det 
skal være enkelt

M1  SeniorDate

Hva synes du var vanskelig?

Alt. Makan til tull, bortkastet tid. Nei, den var ikke noe intuitiv. Jeg 
skjønte ikke en gang om den profilen skulle være fattern sitt ønske 

eller om han selv, det gikk jo heller ikke fram. Og det var jo hum-
mer og kanari. Nei, det var dårlige greier. Jeg har jo en viss erfaring 
med slike apper, og dette var dårlig – helt amatør. 

M1  WeCare

Hva synes du om denne kalenderfunksjonen?

Den var grei den her, sånn samlet sett. 

Var det noe du ikke likte?

Det er jo noe med brukergrensesnittet igjen, jeg kunne ønsket 
meg tydeligere vinduer. Det et litt uvant. Men ellers var den jo 
grei nok altså. Den her var jo kanskje den beste av de tre, vil jeg si. 
Ideen bak er jo ikke dum, bortsett fra at det er jo greit å registrere 
– men for den som har litt erfaring med eldre og helse, så blir det 
jo sånn at man ringer og snakker i telefonen. Men det kan jo være 
greit å ha det registrert at man faktisk har den oppfølgingen da. 
Det kan jo være en ekstra motivasjon, så det var ikke dumt. Veldig 
mye av det går jo på telefon da, men det kan jo være greit å ha det 
registrert da. Det var ikke dumt altså. 

K2  Vaskehjelp

Hva gjorde at du valgte akkurat denne personen?

Jeg studerte ikke akkurat så veldig nøye, men jeg gikk jo litt på pris. 
Men laveste pris var jo en utenlandsk gutt/mann, og så tenkte jeg 
at min ville ikke gjerne ha det, men ville gjerne ha en dame, og da 
gikk jeg litt på pris og da på en som hadde langt lyst hår og så grei 
ut. Det var jo ikke noe profil. Jeg vet ikke om man kunne trykke på 
den forresten, for å lese litt mer om hun.

Jo, det kan man – for å se anbefalinger osv. 

Okei, det var jo dumt at jeg ikke gjorde. Det manglet kanskje da – 
«trykk her for å lese mer» eller noe sånt? Jeg så ikke den, at man 
kunne trykke videre. Jeg trodde det var jeg som måtte logge meg 
inn på profilen, men det er hennes profil.

Hva manglet du?

Det manglet jo da en «les mer om» personen. Jeg skulle jo tenkt 
at det var hennes profil egentlig, men ja. 

10
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Har du noen andre kommentarer? Var det et intuitivt forløp?

Ja, det var jo hvor mange timer, hvilken dag i uken, tre sånne ting. 
Det gikk jo egentlig greit det. Men jeg lurte litt på hvordan hun 
skulle finne meg, men det så jeg jo nå etterpå, at jeg skulle legge 
inn mobilnummeret mitt.

K2  SeniorDate

Hva synes du var vanskelig? 

Jeg lagte profil for min mor, også valgte jeg han, det mikset på en 
måte. Det var noe jeg ikke skjønte der. Det må liksom være ferdig 
med enten han eller meg først. Nå begynte jeg å lage profil, skrev 
navn osv, og så gikk det over på å skulle velge han og så skulle du 
gjøre ferdig din profil. Ikke sånn det burde være. Forvirrende å 
skulle fullføre min mor sin profil, og plutselig må jeg søke etter en. 
Jeg begynte å skrive navnet mitt, og så gikk jeg over på han, og så 
måtte jeg fullføre min profil. Jeg synes at man må fullføre min mor 
sin profil, og så velge etterpå. Også hvordan søker man? Skal man 
skrive komma mellom det man søker etter?

Hva synes du om denne fremstillingen av personer? 

Jeg kunne jo tenkt meg bilde av han da. Det var jo bilde av en flott 
utsikt, men det er var jo ikke noe bilde av han. Bilde er viktig. Fikk 
jo alder, og vet ikke hva de vil oppgi av adresse og sånn. Fikk jo ikke 
opp navn, fikk jo bare opp kallenavn. Navn er jo ikke viktig, men jo, 
for å vite om er norsk. Mange eldre vil jo ha norske gjerne. Men 
det kom jo frem barn og yrke når man gikk inn på profilen, men 
tror ikke det stod navn eller om er norsk. 

K2  WeCare

Hva synes du om denne kalenderfunksjonen? 

Nei, den var jo i og for seg grei. Men jeg lurer litt på om det plinger 
hos Ole nå når jeg delte den, eller må han inn en gang for dagen 
for å se? Plinger det på telefonen hans, sånn at han ser at jeg nå har 
spurt om han kan følge mor til legen? Det hadde vært greit å vite 
litt mer om hva som skjer når jeg trykker på «del». Det var det 
første jeg tenkte. Ellers er jo det en grei funksjon å ha, men man 
kan ikke involvere alle på en måte, at vi må fordele ukene – dette 
er din uke osv. Men at man kan gi beskjed hvis det har skjedd noe, 
vært på besøk osv. Synes det var en grei funksjon, sånn egentlig. 

M2  Vaskehjelp

Hvorfor valgte du akkurat denne personen?

Det var fordi jeg så at hun var billigst. Så det gikk på pris. 

Var det noe informasjon du manglet? Noe du skulle ønske du visste 
om personen? 

Nei, ikke det jeg kommer på. Hun skal jo ikke så veldig mye om seg 
selv. Hun kunne jo kanskje skrevet noe om erfaring. 

Har du noen andre kommentarer? 

Nei. 

M2  SeniorDate

Hva var det som gjorde at du valgte akkurat denne personen?

Nei, hun så jo grei ut. Hun var jo litt barnslig og humoristisk, ser jeg 
nå (på profilen). 

Hva synes du om denne fremstillingen i forhold til den andre?

Denne var jo litt bedre da, fordi det er jo litt mer beskrivelser om 
vedkommende. Litt mer å velge i. 

Har du noen andre tanker eller kommentarer? Var det noe som var 
vanskelig?

Nei, det var ikke så vanskelig sånn sett. 

M2  WeCare

Hva synes du om denne kalenderfunksjonen?

Den var jo grei. Den synes jeg var fin. Det er jo omtrent som vanlig 
kalender. 

Har du noen kommentarer? Var det noe som var vanskelig?

Nei, det var jo ikke vanskelig. Det var en grei app. 
 

VISUELLE BEGRENSNINGER
- Finne små, uklare visuelle elementer
- Visningstekst med liten eller tynn skrift
- Finne og treffe små berøringsmål 
- Visualisere og bruke små tastatur 
- Bruk av lav kontrast i fargebruk
- Manglende/upassende fargekoding for gruppering av elementer
- Lite mellomrom mellom linjer og bokstaver

Psykomotoriske begrensninger
- Samhandle med bevegelig tekst og mål
- Bruk av virtuelle tastaturer
- Raske og repeterende bevegelser
- Bruk av scrollbar uten ikon på siden 
- Ukjente og utfordrende handlinger, feks. “dra og slipp”
- Identifisere trykkbare områder 
- Liten avstand mellom knapper

Kognitive begrensninger
- Dype og komplekse meny-hierarkier 
- Komplekse tekster 
- Irrelevante ikoner, grafikk eller dekorasjoner 
- Lignenede UI-elementer med ulike roller
- Komplisert språk, ukjente uttrykk og forkortelser
- Ikke bruk av standard (kjent) ikondesign, som er konsistent i størrelse og form 
- Nedtrekksmeny (krever presise bevegelser)
- Ytterligere sorteringsalternativer (vanskelig å finne)
- Mangel på instruksjon og mulighet for hjelp 
- Langt innhold som krever hukommelse
-  Pop-up vinduer kan være stressende

10
APPENDIKS 2
Aldersrelaterte begrensninger

Kilde: Zaphiris, Ghiawadwala & Mughal, 2005.
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SMASH

SMASH 1 Visibility of system status The device should keep the user informed about all the process-
es and state changes through feedback and in a reasonable time. 

SMASH 2 Match between system 
and the real world 

The device should speak the users’ language instead of sys-
tem-oriented concepts and technicalities. The device should 
follow the real world conventions and display the information in a 
logical and natural order. 

SMASH 3 User control and freedom The device should allow the user to undo and redo his/her 
actions, and provide clearly pointed “emergency exits” to leave 
unwanted states. These options should be available preferably 
through a physical button or equivalent 

SMASH 4 Consistency and standards The device should follow the established conventions, allowing 
the user to do things in a familiar, standard and consistent way 

SMASH 5 Error prevention The device should hide or deactivate unavailable functionalities, 
warn users about critical actions and provide access to additional 
information. 

SMASH 6 Minimise the user’s memory load The device should offer visible objects, actions and options in 
order to prevent users from having to memorise information 
from one part of the dialog to another 

SMASH 7 Customisation and shortcuts The device should provide basic and advanced configuration 
options, allow definition and customisation of shortcuts to 
frequent actions. 

SMASH 8 Efficiency of use and performance The device should be able to load and display the required 
information in a reasonable time and minimise the required steps 
to perform a task. Animations and transitions should be displayed 
smoothly 

SMASH 9 Aesthetic and minimalist design The device should avoid displaying unwanted information over-
loading the screen.

SMASH 10 Help users recognise, diagnose, 
and recover from errors 

The device should display error messages in a language familiar 
to the user, indicating the issue in a precise way and suggesting a 
constructive solution 

SMASH 11 Help and documentation The device should provide easy-to-find documentation and help, 
centered on the user’s current task and indicating concrete steps 
to follow. 

SMASH 12 Physical interaction and ergonomics The device should provide physical buttons or the equivalent for 
main functionalities, located in positions recognizable by the user, 
which should fit the natural posture (and reach) of the user’s 
dominant hand 

APPENDIKS 3
Beskrivelse av SMASH

Kilde: Inostroza, Roncagliolo, Rusu & Collazos, 2016.
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Observasjoner gjort under testene

*     Viktig at personen som skal hjelpe behersker norsk 
*     Profilbilde er viktig
*     Tilbakemeldinger fra tidligere kunder er viktig
*     Kjønn spiller en rolle 
*     Pris er ikke det viktigste
*     “Del” er skummelt
*     Mange spørsmål å fylle ut skaper forvirring og
       irritasjon 
*     Gode tilbakemeldinger for helserådene (WeCare) 
*     Mange ønsker å velge spesifikt tidspunkt selv
*     Mye forvirring rundt hvem sin profil de fylte ut
*     Bedre datakunnskaper førte generelt til mindre          
       usikkerhet og avventing 
*     Samtlige brukte hovedsakelig høyre pekefinger 
       i de fleste sammenhenger. Noen brukte også 
       venstre tommel innimellom 

Nøkkelinnsikter fra intervjuer 

*     Bilde skaper tillitt
*     Nær lokasjon skaper trygghet
*     Tillitt og like grunnverdier er viktig når man skal 
      slippe en person innenfor husets fire vegger
*     Liker at personene er rangert i synkende rekkefølge
      etter gode tilbakemeldinger
*     Skulle gjerne hatt referanser å kontakte 
*    “Fremdriftsbaren” hjelper hvor en er i prosessen
*     Savner mer informasjon om hva som skjer når
       “deler” hendelser (WeCare)
*     Savner tydeligere kontakt-funksjon (SeniorDate)
*     Savner informasjon om at personen ikke er 
       tilgjengelig likevel (Vaskehjelp)
*     Etterlyser tydeligere knapper (Vaskehjelp)
*     Ikke intuitivt at mulig å gå inn på profil (Vaskehjelp)
*     Forvirrende når hopper mellom utfyllingen av 
      profilene (SeniorDate)

APPENDIKS 4
Nøkkelinnsikter
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APPENDIKS 5
Resultater fra Heuristic Walkthrough

Astrid

10

Frode
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APPENDIKS 6
Resultater fra Think Aloud

K1

10

K1
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M1
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K2
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M2
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K3
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APPENDIKS 7
Problemer med alvorlighetsgrad 3 og 4 (P1-P26)
med tilhørende SMASH
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Kilde: Wildenbos, Peute & Jaspers, 2018.

APPENDIKS 8
Problemer med alvorlighetsgrad 3 og 4 (P1-P26)
plassert i MOLD-US

10
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