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Drivhuset Østfold er den ledende medarbeiderplassen i Østfold for studenter som vil starte sin egen
bedrift eller trenger hjelp med et nyopprettet firma. Prosjektgruppens oppgave er å redesigne Drivhuset
Østfold sitt nettsted, der det vil være et fokus på å fremme bedriftens budskap. Ved nøye testing,
analyser og god kommunikasjon med både oppdragsgiver og testpersoner, er løsningen en blanding av
oppdragsgivers ønsker, samt test personers tanker rundt siden, og hvorvidt budskapet kommer godt
frem.
Gjennomgående i prosjektet er bruken av teknikker slik som design thinking, datadrevet utvikling, samt
kvantitative og kvalitative evalueringsmetoder. Disse teknikkene og metodene er brukt for å kunne
forstå brukeren og for å fremme Drivhuset Østfold sitt budskap. Videre vil metoder bli diskutert, samt
videre arbeid.
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1 Introduksjon
1.1 Prosjektgruppen
Ida Christine Karlsen:
Ida kommer fra Sarpsborg og går digitale medier og design ved
Høgskolen i Østfold. Hun har erfaring innenfor grafisk design,
markedsføring og utvikling av interaktive nettsteder. Hun har også en
bred kompetanse innenfor koding og wordpress.

Thu Trang Thi Tran:
Trang kommer fra Oslo og går digitale medier og design ved
Høgskolen i Østfold, og har fullført alle de obligatoriske fagene for
bacheloren sin. Hun har erfaring fra prosjektledelse, med WordPress,
PHP, Javascript og grafisk design. Hun interesserer seg for grafisk
design og UX design.

Silje Viktoria Storehjelm:
Silje kommer fra Hvaler og går digitale medier og design ved
Høgskolen i Østfold. Tidligere har hun en bachelor fra HiØ innen
samfunn, språk og kultur. Hun har erfaring innenfor kommunikasjon,
UX design, 3D modellering og webutvikling. Hun interesserer
seg for UX design, digital markedsføring og layout/design.

Videre i prosjektet vil de tre studentene være omtalt som prosjektgruppen eller bare gruppen for
kort. Gruppen består av tre studenter fra digitale medier og design linjen. Alle i prosjektgruppen
har kjennskap til de forskjellige områdene innenfor bachelorprosjektet som er valgt, samtidig
som alle har minst et fagområde innenfor prosjektet de har en bredere kompetanse i.
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Ved at gruppen har jobbet sammen i flere tidligere prosjekter har de en kjennskap til hverandres
sterke og svake sider. Det er et godt vennskap i gruppen, en god kommunikasjon og gode
løsninger på hvordan løse fremtidige utfordringer.

1.2 Oppdragsgiver

Figur 1.1 - Logo til Drivhuset Østfold/ Fra oppdragsgiver

Drivhuset (figur 1.1) er et svensk konsept med 15 kontorer i Norge, Sverige og Finland med over
25 års erfaring. De er den ledende medarbeiderplassen i Østfold for studenter som vil starte opp
sin egen bedrift, eller trenger hjelp videre med et nyopprettet selskap. Samtidig er de et
fellesskap for gründere og grunnleggere. Målet til Drivhuset er å kunne etablere et kreativt miljø
for studenter, der de kan få hjelp til å starte sin egen bedrift og kunne få utvikle seg som
gründere.

Formålet til Drivhuset er å skape mer robuste unge entreprenører som kan bidra til å forme
fremtiden. Med Drivhuset sin ekspertise kan de assistere i etableringen og drift av et selskap. For
selskaper som har blitt bekreftet en suksess i markedet har de gode partnere som kan støtte
gründerne videre i utviklingen.

1.3 Oppdraget
Drivhuset Østfold tok i fjor grep for å oppgradere nettstedet med mer moderne farger og uttrykk.
Derimot ble ikke nettstedet som ønsket grunnet deres manglende web kompetanse og mangel på

12

tid, derfor ble fokus på budskapet nedprioritert. De har nå utarbeidet nye high-fidelity
wireframes med kun 4 menyvalg, og nytt tekstinnhold som er lett forståelig og tydelig.

Oppdraget fra oppdragsgiver er å redesigne nettstedet til Drivhuset Østfold. Oppdraget er
interessant og viktig for oppdragsgiveren, for at de skal få et mer oversiktlig og presentabelt
nettsted der de kan få frem det budskapet de ønsker å formidle. Nettstedet skal følge bedriftens
profil ved å følge retningslinjer for farger og logo. Det har blitt laget en prototype i Photoshop
som gruppen kan ta et utgangspunkt i, men noe av oppsettet med bilder og tekst kunne gruppen
selv fritt velge en løsning på som passer best inn i designet.

For oppdraget har oppdragsgiver ønsker om noen funksjonelle krav. Det ønskes en chatbot som
kan kommunisere med besøkende, samt å gi muligheten til å bestille konsultasjon gjennom
chatbotten der timen blir koblet opp mot deres personlige Outlook kalender og e-postadresse. Et
spamfilter var også ønsket for å kunne forhindre spam kommentarer og uønsket ordbruk av
besøkende.

Bedriften bruker i dag et WordPress CMS system, gruppen kunne velge fritt mellom andre typer
CMS systemer, men valgte å fortsette med WordPress slik at oppdragsgiver selv enkelt kan
holde vedlikehold på nettstedet ved senere oppdateringer.

Prosjektet kan oppsummeres gjennom beskrivelse av mål og delmål:

Mål: Målet er å utvikle et velfungerende nettsted til Drivhuset Østfold, slik at det skal være
enklere for fremtidige gründere og entreprenører å starte en dialog med Drivhuset Østfold.
Delmål: Ha brukertester for sikre at budskapet til Drivhuset kommer klart frem for
brukerne på nettstedet.
Delmål: Bruke den grafiske profilen til Drivhuset for å sikre et imøtekommende,
minimalistisk og presentabelt design.
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Delmål: Analysere Google Analytics og se om det er noe som kan forbedre nettstedet og
sørge for flere besøkende på nettstedet.

Dette prosjektet har som mål å få redesignet nettstedet til Drivhuset Østfold slik at de kan få frem
sitt budskap klart og gjøre det enklere for dem å oppdatere sitt eget nettsted.

1.5 Rapportens struktur
Dokumentet blir levert med en innholdsfortegnelse, og liste over tabeller og figurer hvor det
tydelig kommer frem hva hvert kapittel inneholder. Det skal også være en oversikt over hvilke
vedlegg som er lagt ved.

Introduksjon
Introduksjonskapittelet vil gi en innføring i hva oppdraget går ut på, med en presentasjon av
hvem oppdragsgiver er og hva problemstillingen går ut på. I dette kapittelet finner man også en
presentasjon av hvem prosjektgruppen er.

Analyse
I analysekapittelet vil prosjektgruppen gjøre analyser av allerede eksisterende løsninger i samme
felt og bransje som nettstedet i prosjektet. Her finner man også en beskrivelse av metodene som
er brukt under prosjekttiden og hva man forventer å få ut av metodene. Analysen vil samle data
som brukes for å finne velfungerende elementer og funksjoner som gruppen kan bruke eller bli
inspirert av videre i utviklingen av prosjektets nettsted. Videre vil gruppen se på normer for
informasjonsarkitektur som kan brukes som retningslinjer i prosjektet.

Analyseresultatene vil bli satt opp mot high-fidelity wireframes som prosjektgruppen har mottatt
fra oppdragsgiver. Sammenligningen av analyseresultatene og high-fidelity wireframes vil
brukes for å se hvilke av oppdragsgivers ønsker som er fornuftige å inkludere i prosjektarbeidet
videre. Sammenligningen viser også om det er elementer i high-fidelity wireframes eller ønsker
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fra oppdragsgiver som krever bearbeiding eller om det finnes bedre løsninger for disse
løsningene.

Til slutt i kapittelet oppsummerer gruppen sammenligningen og løsninger som vil bli arbeidet
med videre i prosjektet.

High-fidelity wireframe og kravspesifikasjoner
I det tredje kapittelet kan man lese om kravspesifikasjonen i prosjektet. Dette innebærer
generelle krav, funksjonelle krav og ikke funksjonelle krav. Videre i kapittelet kan man lese om
high-fidelity wireframes som prosjektgruppen fikk utdelt fra oppdragsgiver.

Prosjektdesign
I det fjerde kapittelet kan man lese om de forskjellige metodene som vil bli brukt for å teste ulike
deler av prosjektet. Her kan man lese om hvorfor de er brukt og hva som var det forventede
resultatet.

Testing og evaluering
I dette kapittelet er det skrevet om testingen som har blitt gjennomført i prosjektperioden. Her vil
det stå om hvordan det har blitt testet og hvilke resultater som har kommet frem av testingen som
har blitt gjort.

Implementering
Ved det sjette kapittelet vil valgte teknologier som gruppen anbefaler bli presentert,
oppdragsgivers ønskede funksjoner og teknologier, samt utviklingsprosessen ved alfa- og
betaversjonene. Her vil man kunne få informasjon om hvordan sidene er bygget og på hvilke
grunnlag.
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Leveranse
I dette kapittelet kan man lese om leveransene fra prosjektgruppen innad i prosjektet.
Leveransene består av implementering av nettsted ved Drivhuset Østfold sitt nettsted, og
resultatene fra testing gjennom prosjektperioden.

Diskusjon
I diskusjonskapittelet kan man lese om forskjellige løsninger og problemer som har dukket opp
underveis og hvordan gruppen, sammen med oppdragsgiver, har kommet frem til løsninger for
prosjektet. Her kan man også lese om hvorfor noen løsninger er valgt og hvorfor noen har blitt
skrevet om, men ikke kommet med i det endelige produktet.

Konklusjon
I dette kapittelet kan man lese om konklusjonen som prosjektgruppen har kommet frem til som
en permanent løsning på problemstillingen. Her kan man også lese om det ferdige produktet og
hvorfor det har blitt som det har gjort.

Bibliografi
I dette kapittelet finner man en oversikt over alle referansene som er brukt i løpet av
prosjektperioden.

Vedlegg
I dette kapittelet finner man alle vedleggene som tilhører prosjektet

16

2 Analyse
I kapittelet for analyse vil prosjektgruppen beskrive analyser gjort av eksisterende løsninger i
samme felt og bransje som nettsiden i prosjektoppdraget. Analysen vil hjelpe til med å samle
data og informasjon som kan brukes til å finne velfungerende elementer og funksjoner som
gruppen kan få bruk for i løpet av utviklingen av prosjektet, samt normer for
informasjonsarkitektur som gruppen kan bruke som retningslinjer under utviklingsperioden.

Analyseresultatene vil bli satt opp mot high-fidelity wireframes som gruppen har mottatt fra
oppdragsgiver. Sammenligningen av analyseresultatene og high-fidelity wireframes vil brukes
for å se hvilke av oppdragsgivers ønsker til prosjektet som er fornuftige å inkludere.
Sammenligningen viser også om det er elementer i high-fidelity wireframene eller ønsker fra
oppdragsgiveren krever bearbeiding og mer arbeid eller om det finnes bedre løsninger som kan
løse ønskene som oppdragsgiver har for prosjektet.

Til slutt i dette kapittelet vil gruppen oppsummere sammenligningen som har blitt gjort og hvilke
løsninger som det vil bli arbeidet videre med i prosjektet.

2.1 Metoder
2.1.1 Benchmarking
Benchmarking brukes for å evaluere og sammenligne bedriften mot andre bedrifter, egen intern
eller datterselskap. Det kan gjøres på en kvalitativt eller kvantitativt måte. På en kvalitativt måte
kan man for eksempel regne ut tid på en oppgave og på en kvantitativt måte er man tar notater
for det som er det mest interessante.
(Rosenfeld, Morville & Arango, 2015, s 330)

Benchmarking blir brukt til å se nærmere på konkurrerende bedrifter og prøve å forstå hvorfor
noen nettsteder fungerer bedre enn andre. Her vil man se på hva de har på nettstedet sitt og

17

hvordan brukervennligheten er. Dette gjør man for å kunne skape sine egne ideer til sitt eget
nettsted og hvordan nettstedet kan bli bedre enn konkurrentene.

Prosjektgruppen har tatt rollen som eksperter. Resultater fra benchmarking finner man i kapittel
2.4.

2.1.2 Testing
For å kvalitetssikre designet blir high-fidelity wireframes, alfaversjonen og betaversjonen testet
med forskjellige metoder. Mer informasjon om gruppens testing og resultater finner man i
kapittel 5.
2.1.2.1 Heuristisk evaluering
Heuristisk evaluering er en ekspert evaluering der nettstedet blir testet av eksperter innenfor det
aktuelle fagområdet, hvor de bruker et sett med retningslinjer fra design som utgangspunkt.
Ekspertene identifiserer problemer og utfordringer ved nettstedet og finner forbedringer. Det kan
gjøres med antagelser og forutsetninger fra tidligere erfaringer fra lignende prosjekter.

Hver ekspert noterer ned hva de mener og ser på nettstedet eller tjenestene, og senere diskuterer
hva de så, hva det er som mangler, hva det er som fungerer og hva det er som ikke fungerer.
(Rosenfeld, Morville & Arango, 2015, s 324)

Heuristisk evaluering blir gjort for å finne feil, problemer og løsninger som ellers ikke ville ha
dukket opp i en annen type testing.
2.1.2.2 Kvalitativ metode
Kvalitativ testing er en metode der alt blir definert gjennom opplevelser og sanseinntrykk. Dette
kan gjennomføres med etnografiske data, intervjuer, observasjoner, artefakter som kan tolkes og
oppgaveanalyse. For kvalitativ testing har det blitt valgt å gjennomføre et intervju med “Think
Aloud” teknikken for å få mer dybde i svarene, slik at prosjektgruppen kan få et grunnlag for
videreutvikling. Svarene som kommer inn via intervjuene vil hjelpe til med å videreformidle
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brukernes tanker til oppdragsgiver og utviklere. Man kan lese mer om Think Aloud teknikken i
kapittel 2.1.2.6.
2.1.2.3 Kvantitativ metode
Kvantitativ metode er en en metode der noe kan måles, veies eller telles. For å gjennomføre
kvantitativ testing kan man bruke et spørreskjema, en analyse eller laboratoriemåling.

Prosjektgruppen har brukt spørreundersøkelser fordi det er et forskningsverktøy som kan hente
inn informasjon raskt, få inn en statistikk på hva de fleste svarer eller mener, og det er en
kostnadsfri metode. Ved bruk av spørreundersøkelser er det viktig å begrense mengden spørsmål,
slik at man får tilbake konstruktive svar på undersøkelsen. I slike spørreundersøkelser kan man
identifisere hva som er verdifullt for testerne, hva de blir frustrert over på nettstedet, hvilke ideer
de har, om det er noen områder som har behov for forbedring og om nettstedet har et nivå som
tilfredsstiller brukerne.
2.1.2.4 Kortsortering
Kortsortering er en metode der post-it lapper blir merket med ord som er ønsket å bruke, der
testpersonene kan sortere etter hva de tenker er logisk. Det er mange måter å gjøre kortsortering
på:
● Åpen/Lukket
I åpen kortsortering er alle post-it lappene blanke og testerne kan skrive inn sine egne ord
og kategorisere dem. I lukket kortsortering blir testerne utdelt en bestemt liste over ord
som skal kategoriseres.
● Uttrykk
I uttrykk modellen kan post-it lapper være merket med ord, uttrykk, setninger eller
kategorier med eksempler av underkategorier. Det er mulig å sette uttrykk som spørsmål,
svar, tema- eller oppgaveorienterte ord. Denne metoden skiller seg ut ved at man kan
legge til bilder i sorteringen.
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● Detaljnivå
Post-it lappene kan være med høy kvalitet eller detaljert. Post-it lappene kan være
hovedkategorier, underkategorier eller at det kan være fokusert på spesifikke dokumenter
eller innhold innenfor dokumentet.
(Rosenfeld, Morville & Arango, 2015, s 345)

● Heterogenitet
For å dekke et stort område tidlig i testingen kan man bruke heterogenitet miksing, der
det er mulig å mikse underkategorier, dokumenttitler og emner for å få kvalitativt
informasjon. Det kan også testes med kun emner for å få kvalitativt informasjon.
● Kryss-listing
Om det er behov for å finne ut hierarkiet, bør testerene gjøre kopier av ordene og
kryss-liste dem inn til flere kategorier. For å få mest utbytte av testingen er det mulig å
spørre testeren å legge til beskrivende begreper eller kategorisere ordene.
● Tilfeldighet
En helt annen måte å gjøre kortsortering på er en bunke med ord på post-it lapper, der det
blir valgt ut tilfeldige post-it lapper.
● Kvantitativ/Kvalitativ
Kortsortering kan samle kvantitativt eller kvalitativt informasjon. Det er mest nyttig med
kvalitativt data, og hvis det skal samles inn kvantitativt informasjon må det observeres
godt og unngå å dømme utkommet på forhånd.

Prosjektgruppen har valgt å bruke semi åpent/lukket metode for kortsorteringen. Oppdragsgiver
hadde et ønske om spesifikke hovedkategorier, for å få best mulig resultat ble det bestemt å la
noen post-it lapper være blanke, der brukerne kunne skrive inn deres egne ord og legge til hvis
ønskelig, samt rearrangere kategorier. Hensikten med å gjøre en kortsortering er at den kan gi et
verdifullt innblikk i hvordan brukerne tenker, slik at gruppen bedre kan forstå hva brukerne
ønsker og hvor de forventer å finne informasjonen de søker. Kortsortering er brukt til å lage en
logisk løsning på navigasjonsmenyen, slik at brukerne ikke trenger å lete etter informasjon.

20

Kortsorteringen er også brukt for at utviklerne skal kunne vite hvordan de skal sette opp
nettstedet på best mulig måte. I kortsorteringen er det brukt post-it lapper og disse får testerne
utdelt. De setter opp lappene i et oppsett de mener gir mening. Dette gir prosjektgruppen et
innblikk i tankene til brukerne og derfor en bedre forståelse av hva brukerne tenker og ønsker
seg.
2.1.2.5 A/B testing
A/B testing, også kjent under navnet split testing, er en metode der to forskjellige versjoner av et
element blir testet over det samme tidsrommet for å kunne finne den varianten av elementet som
gir best resultater. Man bruker A/B testing ved å sende ut to versjoner av samme element, f.eks.
at i versjon A er overskriften i header sentrert, mens i versjon B er den venstrestilt.

I dette prosjektet har A/B testingen blitt brukt til å teste forskjellige funksjoner og elementer på
nettstedet, dette er for å sørge for at eiere og brukere er fornøyde med nettstedet. A/B testingen
har blitt gjennomført ved at brukerne har testet alfaversjonen, resultatet av A/B testingen kan
leses i kapittlene 5.3.1.2 og 5.3.1.3.
2.1.2.6 Think Aloud
Think Aloud er en metode som ofte blir brukt under forskjellige oppgaver og undersøkelser.
Dette fordi brukertest deltakeren blir bedt om å tenke høyt, altså kontinuerlige fortelle hva de
tenker om oppgaven eller undersøkelsen de gjør. Det negative med denne metoden er at brukere
kan føle at det er vanskelig å snakke og arbeide med oppgaven samtidig, men det gir dem også i
gjengjeld en sjanse til å snakke fritt.
2.1.2.7 Litteratursøk
For å sikre et forskningsbasert grunnlag for valg som er tatt av både prosjektgruppen og
oppdragsgiver, er det valgt å bruke litteratursøk. Google Scholar og IEEE er hovedsidene som er
brukt for søkene, der relevante søkeord har blitt brukt. IEEE ble brukt for direkte titler, ikke for
generelle søk, da det var noen artikler som gruppen ikke fikk tilgang på via Google Scholar.
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CAPTCHA, kontaktskjema og chatbot var hovedsøkeordene, men også søkeord slik som
utforming kontaktskjema, bruken av chatbot og CAPTCHA ved kontaktskjema er brukt.

Litteratursøket ble brukt for gjennomføringen av en meta analyse, som man finner i kapittel 2.2,
der prosjektgruppen ville finne informasjon om tidligere akademiske artikler som omhandlet
prosjektet, og for å finne mulige standarder for funksjoner som vil være i bruk på nettstedet.

For litteratursøket ble det funnet eldre forskning, da forskningen gjort i disse oppgavene var mer
relevant for vår oppgave, dermed er vår nyeste rapport brukt i litteratursøket og meta analysen
fra 2017. Tabell 2.1 viser til resultat av litteratursøket som ble gjennomført.

Søkeord

Type

Overskrift

Resultater

dokument

Google
Scholar

Chatbot

Akademisk

Abdul-Kader, S. A., & Woods, J. C. (2015). 21800

artikkel

Survey on chatbot design techniques in speech
conversation systems. International Journal of
Advanced Computer Science and Applications,
6(7).

Chatbots

Akademisk

Radziwill, N. M., & Benton, M. C. (2017). 20600

artikkel

Evaluating quality of chatbots and intelligent
conversational

agents.

arXiv

preprint

arXiv:1704.04579.
The

use

chatbots

of Akademisk
artikkel

Shawar, B. A., & Atwell, E. (2007, April). 17800
Different measurement metrics to evaluate a
chatbot system. In Proceedings of the workshop
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on bridging the gap: Academic and industrial
research in dialog technologies (pp. 89-96).
Contact

form US. Patent

Mujumdar, D., & Polisetti, S. (2013). U.S. Patent 281000
Application No. 13/488,245.

and
CAPTCHA
CAPTCHA vs Akademisk

Abdullahi, M., Aliyu, S. and Junaidu, S. B 655

Honeypot

(2020). An Enhanced Intrusion Detection System

artikkel

Using Honeypot and CAPTCHA Techniques.
Hentet

fra:

http://journal.fudutsinma.edu.ng/index.php/fjs/arti
cle/view/785/pdf
Booking

US. Patent

function

Rose, J., & Chen, T. (2008). U.S. Patent 173000
Application No. 11/835,945.
Tabell 2.1 - Resultat av litteratursøk

2.2 Metaanalyse
Da det er mange akademiske artikler der ute som omhandler forskjellige funksjoner
prosjektgruppen vil arbeide med senere, har det blitt bestemt at en metaanalyse av eksisterende
data og statistikk skal gjennomføres. Bruken og relevansen for chatbot ved et nettsted, bruken av
booking funksjon på nett og bruken av CAPTCHA og kontakt skjemaer vil bli gjennomgått og
diskutert.

Ved å bruke en metaanalyse kan man få en økt statistisk styrke, som kan styrke oppunder videre
funn, og kan føre til økt presisjon, derimot hvis artiklene har ulik kvalitet og usikkert utkom, vil
dette gjøre det vanskeligere for prosjektgruppen.
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2.2.1 Bruken av Chatbot på nett
Ved første gjennomgang møte med oppdragsgiver ble et ønske om å bruke en chatbot ved
nettstedet fremvist, da Drivhuset Østfold ønsket å samle booking av veiledninger og eventer på
en oversiktlig måte, samt kunne sikre at avtaler ikke glemmes eller blir dobbeltbooket.
Teknologien bak chatboter har eksistert siden 1960, og har vært bruk ved diverse spill, samt
påvirket bruken og designet av brukergrensesnittet i spill siden 1980. I dag er chatboter enklere å
både trene og implementere på grunn av åpne utviklingsplattformer, åpen kildekode m.m.

“I tillegg til å kunne forbedre kundens opplevelse og støtte oppunder læring, kan chatboter bli
brukt for sosial skade - det vil si å spre rykter og feilinformasjon, eller angripe folk for å ha lagt
ut sine meninger og tanker på nett.” (M
 organ Benton, Nicole Radziwill, 2017).
Den vitenskapelige artikkelen presentert av Morgan Benton og Nicole Radziwill forklarer de
positive og negative sidene ved bruken av chatboter både ved diverse selskaps nettsider, samt i
bruk ved spill og VR, men prosjektgruppen vil fokusere hovedsaklig på statistikken og svarene
funnet angående bruken av chatbot ved nettsteder.

Et av de få første eksemplene på en chatbot som har satt sitt spor er ELIZA, på bakgrunn av
chatbottens metode for kommunikasjon som senere ledet til utviklingen av Artificial Intelligence
Markup Language (AIML). Dette brukes for å gjenkjenne mønstre i gitte ord eller setninger, som
er i bruk ved mange nettsteder i dagens samfunn.

“Chatbot design og teknikker har ikke endret seg på det stadiet man forventet seg på grunn av de
forskjellige metodene og tilnærmingene chatbot design kan ha, og fordi det ikke er felles grunn
som er identifisert. Forskere har i dag jobbet i isolerte miljøer med vanskeligheter for å vise
frem deres arbeid til omverdenen, som har senket utforming teknikken på chatboter.”
(Abdul-Kader, Woods, 2015).
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Utsagnene ovenfor spesifiserer den lave teknologiske kurven for fremskritt ved bruken av
chatbots. I følge Benton og Razwill er ikke denne typen teknologi vanlig i dagens samfunn enda.
Dette kan bety at denne typen teknologi ikke er klar for å bli brukt til det fulleste.

2.2.2 Bruken av en booking funksjon på nett
Booking funksjoner har blitt en vanlig del av nettsider i dagens samfunn, for å gjøre
kommunikasjonen mellom kunde og bedrift enklere. I USA har det blitt godkjent en patent i
2006 som viser til anbefalt fremgangsmåte på utviklingen av booking funksjoner, slik at et
standard utseende kan bli vist frem for å gjøre brukeropplevelsen enklere for besøkende (Patent
nummer: US 7,069,228 B1, 2006). Det blir vist til et felles utseende på database, samt
forskjellige versjoner av booking funksjoner for både hotell og restauranter. For prosjektgruppen
er ikke booking funksjoner for hotell eller restauranter av interesse, men det går an å ta
utgangspunkt i diverse figurer i patentet, for å følge best practice, og sikre en god
kundeopplevelse.

2.2.3 Bruken av CAPTCHA og kontakt skjema på nettsteder
CAPTCHA1 er noe man i dagens tidsalder gjenkjenner lett, da dette er synlig ved flere nettsteder.
Det er i bruk ved innlogginger og oppsett av konto for å forsikre seg om at det ikke blir for mye
spam ved nettsiden. Med CAPTCHA blir brukeren spurt om å gjenkjenne diverse objekter i ett
sett med bilder og klikke på de bildene med objektene. Dette er for å forsikre seg om at det ikke
er en bot eller et system som prøver å komme seg inn. Ved å bruke dette sammen med et
kontaktskjema, vil mengden spam som blir sendt til din e-postadresse minsket, og flere seriøse
kunder vil kunne komme i kontakt med bedriften. Selve bruken av et kontaktskjema øker også
sjansene for bedriften eller selskapet med å få inn flere kunder, da de har flere valg og plasser å
finne kontaktinformasjon.

Abdullahi, M., Aliyu, S. and Junaidu, S. B (2020). An Enhanced Intrusion Detection System Using
Honeypot and CAPTCHA Techniques. Hentet fra:
http://journal.fudutsinma.edu.ng/index.php/fjs/article/view/785/pdf
1
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Derimot er kanskje ikke bruken av CAPTCHA det beste når det kommer til universell utforming,
da bots i seg selv har utviklet seg til å gjenkjenne slike systemer, mens brukere med nedsatt syn
eller andre vansker sliter med å komme seg inn. Dermed kan en lignende løsning fungere, slik
som Honeypot metoden. Honeypot er en ekstra bit med kode som brukes mot spambots, uten at
brukerne vet at de finnes, slik som et gjemt inntastingsfelt. Er dette fylt inn, vil forespørselen bli
avbrutt, da det vil indikere at en bot har prøvd å sende inn informasjon.

I følge den akademiske rapporten, “An Enhanced Intrusion System Using Honeypot and
CAPTCHA techniques”, kan man se sammenligning av begge metode mot både intelligente og
mindre intelligente bot systemer, hva som er sett på som en vanskeligere metode for dem å
komme seg rundt. Det ble funnet at brukere foretrekker enkelheten ved Honeypot, der botter har
det vanskeligere med å komme seg gjennom. Derimot ved bruken av CAPTCHA er det
vanskeligere for brukerne å bruke.

2.2.4 Resultat og i praksis
For prosjektgruppens funn på forskningen bak chatboter, kan man se at bruken av en slik
funksjon i dag ikke er så ideelt som man først kan tenke seg, da grunnet de vitenskapelige
funnene. Dette er noe som vil kunne gi oss en fordel i utviklingen av nettstedet for Drivhuset
Østfold, da man kan stille med statistikk av bruk ved lignende nettsteder, og heller fokusere på
smartere og mer utarbeidede løsninger, spesielt med de mest relevante artiklene som er funnet,
beskriver det samme, selv med års mellomrom. Derimot, hvis det er et ønske for
oppdragsgiveren at dette skal være i bruk ved deres nettsted, vil dette bli implementert.

Ved bruken av en booking funksjon er patent US 7,069,228 B1 litt relevant for prosjektgruppens
oppgave, grunnet måten booking funksjonene er utarbeidet på. Det viser derimot en anbefalt
fremgangsmåte, som kan gjøre det enklere for kommende kunder å navigere seg på bookingen,
så ved å ta inspirasjon fra for eksempel figur 16 og figur 17 i patent beskrivelsen, kan dette
oppnås (Rose, Chen, 2007).
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Bruken av CAPTCHA kan være veldig relevant for vår oppgave da det i følge oppdragsgiver er
veldig mye spam ved deres kommentarfelt, og i innboksen. Bruken vil hjelpe dem minske nivået
av spam, samt luke ut flere seriøse kunder som dermed ikke forsvinner i strømmen av spam. Ved
bruken av et kontaktskjema vil også kundene ha flere muligheter til å ta kontakt med bedriften,
noe som vil øke sjansen for at de tar kontakt. Derimot kan bruken av Honeypots istedenfor ren
CAPTCHA anbefales, da dette ikke vil irritere bort brukeren, men fortsatt holde spambots på
avstand.

2.3 Eksisterende løsninger
2.3.1 Chatbot
2.3.1.1 Tilgjengelige chatbotter
Puzzle
Puzzle, som har sitt hovedkontor i Oslo, er et skybasert kontaktsenter, der de i dag kombinerer
Puzzle omni-kanal teknologi med kunstig intelligens (AI) for å kunne tilby komplette løsninger
for kundedialog i denne digitale tidsalder. I tillegg til dette er den laget for å kunne støtte alt i fra
små lokale firmaer til større konserner, og er idag i bruk av telenor, sourcetech, oracle, vipps og
flere kjente merkevarer.

Deres chatbot inkluderer en sammenkobling mot en kalender, og en booking tjeneste, som gjør at
kunden kan booke direkte i chatbotten. Samtidig som dette, er den også mulig å koble opp imot
et kontaktskjema. For språkbruk er den enkel å bruke, da den ved hjelp av en enkel kodestreng
kan endre språket, eller legge til at den med tanke på hvor i verden du befinner deg, bytter
mellom norsk og engelsk, eller andre språk.

Kundo
Kundo, som har sitt kontor i Oslo, er beskrevet på deres nettsted som en smart og enkel
kundechat som forenkler både kundeservice og salg på nettstedet, og er presentert som i bruk ved
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Arla, Byggfabriken, Forex Bank og Auctionets kundeservice. Kundo er en leverandør av flere
kundeservice innstilte løsninger, slik som deres chatbot, forum, mail klient, FAQ og deres
funksjoner rettet mot sosiale medier. De er målrettet mot å kunne gi deres kunder den beste
opplevelsen for deres eget behov.

Prosjektgruppens hovedinteresse her vil være chatbotten til Kundo. Denne chatbotten har som
hensikt å opptre som en profesjonell person, som vil veilede kunden rundt omkring på siden,
samt ved deres potensielle kjøp eller bookinger. Med en så kundeservice innstilt chatbot, kunne
dette vært et godt valg for utviklingen av siden.

Kundo Mail er en annen funksjon som kunne ha vært av interesse. Funksjonen er til for å
organisere henvendelser etter type, og sende de i riktig retning, slik at personen mest kvalifisert
får den direkte i sin innboks. Dette kunne vært av interesse for å effektivisere Drivhuset Østfold
sin booking funksjon i chatbotten, og kunne effektivisere bedriften.

Drift Conversational Chatbot
Drift er en bedrift som ble opprettet i 2015, og som for tiden har 280 ansatte, der de setter
fokuset på ærlighet og åpenhet. Når man først kommer inn på deres nettside får man også prøvd
ut selve chatbotten, da de har satt den opp på sin egen side.

Deres chatbot ser ut til å være mulig å koble opp mot en kalender, og de har annonsert på sitt
nettsted at den vil være mulig å koble opp mot en booking funksjon, de selv allerede har laget og
lagt inn i koden. Det virker også mulig å koble opp et kontaktskjema til chatbotten, slik at denne
funksjonen kan ta seg av kundehenvendelser og sende til riktig person.
2.3.1.2 Chatbotter i bruk på nettsteder
Drift Conversational Chatbot
Ved deres eget nettsted ser man en demo av deres chatbot, slik at man enkelt kan agere med den
og teste den ut før en avtale kan bli laget. Ved første møte er dette en chatbot med egenlagde

28

svar, noe som gjør det enkelt for kunden å komme seg frem til svarene på deres spørsmål, og for
å booke veiledning. Chatbotten er enkelt å bruke og gjør jobben sin med å holde kunde på
nettstedet. Den sender ut relevante meldinger som passer til siden du er på, slik at den sender ut
meldinger om markedsføring på hjem siden og andre typer meldinger på andre sider.
Dette kan være en funksjon som vil passe Drivhuset Østfold sine behov. Derimot er prisen for en
fungerende chatbot på 4000kr i måneden, noe oppdragsgiver må begi seg ut på om er nødvendig
for siden.

Puzzle
Etter en samtale med selve bedriften over telefon, fikk prosjektgruppen informasjon om deres
chatbot sine funksjoner, der det viste seg at den kan koble seg opp imot en kalender, samt kunne
brukes for booking av veiledninger. Det vil også være mulig å koble den opp mot et
kontaktskjema, slik at botten tar over jobben til andre funksjoner ved nettstedet. Derimot over
telefonen fikk prosjektgruppen vite at deres bedrift tar 30 000 kr per måned for å ta i bruk deres
chatbot, noe som i tilfelle må tas opp med oppdragsgiver, om dette er noe de vil satse på.

Kundo
Kundo var en mulig kandidat for chatbot funksjonen, men etter mange e-poster og
telefonsamtaler uten svar besluttet gruppen at Kundo virket for useriøs for prosjektet.

2.3.2 Booking felt
Et booking felt vil være nødvendig på nettstedet hvis en chatbot løsning ikke er ønskelig for
Drivhuset Østfold, men kan også bli plassert på nettstedet selv med en fungerende chatbot, da det
vil gi kunden flere sjanser til å booke veiledning ved bedriften. Dermed har prosjektgruppen sett
på ulike løsninger for dette.
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Easy Practice
Easy Practice er en WordPress kompatibel booking funksjon som er laget for å samle kalendere
for å gjøre booking enklere for både bedriften og for kundene. Denne funksjonen kan integreres
via direkte innbygging, som et programtillegg i WordPress, via popup eller via en lenke.

Denne bedriften har en del standard funksjoner, slik som online booking, sms påminnelser for
kunden, tilgang på flere kalendere, datasikkerhet som følger lovene for GDPR og muligheten for
å synkronisering med sin egen kalender opp mot tilnærmingene som kommer inn, slik at alle
avtaler blir husket.

Calendarista
Calendarista er en WordPress plugin som fungerer som en booking funksjon, som er optimalisert
for desktop, mobil og nettbrett, som forsikrer seg at det ikke blir noen overbooking. De har en
betalingsfunksjon hvis dette er ønskelig, men som ikke trengs for dette tilfellet. De markedsfører
seg også som å være det mest kraftfulle booking systemet der ute.

EventsPlus
EventsPlus er en kalender plugin som fungerer som en booking funksjon på nettstedet, som er
aktivert til å sette opp arrangementer, samle inn data på de som har meldt seg på, og er
kompatibel mot trygg betaling på nett. Pluginen har et responsivt design, og gir deg muligheten
til å vise til en event liste for de som opererer siden, da på et eget dashboard inne i WordPress.
2.3.2.1 Booking funksjon i bruk på nettsted
Easy Practice
Booking funksjonen ble lagt inn på testsiden til prosjektgruppen, slik at selve oppkoblingen, og
brukernes synspunkt kunne bli testet ut først av prosjektgruppen for å kunne bli tatt med for
videre godkjenning.
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Selve systemet Drivhuset Østfold vil ende opp med å bruke virker veldig ryddig og oversiktlig,
der man har muligheten til å legge inn tidspunkter bedriften er åpen, samt hvilke tider de har
pause. På denne måten vil det ikke bli overbooking de forskjellige dagene. Man får en egen
oversikt over klienter og deres henvisninger. Samtidig som dette er det mulig å legge inn diverse
funksjoner som kan hjelpe bedriften med å holde fokuset på kundenes sikkerhet og
brukeropplevelse, slik som oppkobling mot Google Analytics, Samtykke App som følger reglene
for GDPR, og rapporter som vil komme enten månedlig eller ukentlig, slik at man har en full
oversikt av bruken av funksjonen.

Calendarista
Ved å gå inn på Calendarista sin egen nettside kan man prøve seg på en demo av funksjonen, der
man får sett hvordan den fungerer for en kunde eller bruker. Her er det et minimalistisk design,
som passer inn hos oppdragsgiveren, med en enkel måte å booke veiledning på. Man får sjansen
til å velge dato og tidspunkt for møtet, men det er ikke mulighet å sette opp lengden for møtet.
Derimot ved avsluttningen får kunden en godkjenningsmail slik at de vet med sikkerhet at deres
forespørsel er gått gjennom.

For selve utviklerne og nettstedets eiere derimot er funksjonen rotete, og lite forklarende for
hvordan man skal endre på funksjonen, og for hvordan man kan velge person man skal møte
med.

EventsPlus
EventsPlus ser hovedsakelig ut til å være for booking av eventer, noe som ved nødvendighet kan
installeres ved Drivhuset sine sider dersom de skal holde diverse felles eventer for sine
samarbeidspartnere eller felles veiledning med flere grupper eller idé skapere. Selve kalender
funksjonen er fin og ryddig, og ville passet seg inn i footeren på en offisiell booking side, der
man kunne se om det var noen slike eventer i nærmeste fremtid. Den er også tilegnet å kunne
være en sidebar widget, noe som ville gjort enklere å legge til dersom det var et event som skjer i
nærmeste fremtid.
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Derimot som en booking funksjon virker dette som en plugin som heller støtter eventer slik som
konserter, teater m.m. noe som ikke egner seg for Drivhuset Østfold. Det ville derimot vært et
fint tilskudd som en kalender som blir sammenkoblet opp mot booking funksjoner senere.

2.3.3 Kontaktskjema
Et kontaktskjema vil være nødvendig på nettstedet hvis en chatbot løsning ikke er ønskelig for
Drivhuset Østfold, men kan også bli plassert på nettstedet selv med en fungerende chatbot, da det
vil gi kunden flere sjanser til å ta kontakt med bedriften. Dermed har prosjektgruppen sett på
ulike løsninger for dette.

Contact Form 7
Contact Form 7 er en Wordpress Plugin som er beskrevet som et fleksibelt kontaktskjema som
har innebygd CAPTCHA, akismet spam filtrering og opplastning evner. For å redigere dette
kontaktskjemaet så må man derimot ha litt kunnskap innenfor HTML5. Med et responsivt design
den lett på plass på alle nettsider.

Visual Form Builder
Visual Form Builder er en funksjon som baserer seg på en dra-og-slipp funksjonalitet for å gjøre
det enklere for kunder uten kunnskap innenfor HTML eller PHP å kunne sette opp et skjema på
deres sider. Pluginen har et innebygd anti-spam system, og støtter bruken av embedding for å
legge inn kontaktskjemaet.

Elementor
Elementor er beskrevet som den ledende WordPress PageBuilder, med en all-in-one løsning der
man selv kan kontrollere utkomme og designet til å passe perfekt ved nettstedet. Som den eneste
bedriften som reklamerer seg med pixel perfekt design, med 100% ren kode produsert, kan dette
ta din visjon og gjøre den til virkelighet.
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2.3.3.1 Kontakt skjema i bruk på nettsiden
Contact Form 7
Kontakt Form 7 er som beskrevet HTML basert plugin, men man trenger mer enn bare minimal
kunnskap i HTML for å kunne sette opp dette skjemaet. På bakgrunn av Drivhuset Østfold sin
forklaring om manglende kunnskap innenfor HTML, CSS og bruken av Wordpress, vil denne
pluginen ikke være av interesse å bruke.

Visual Form Builder
For å kunne undersøke pluginen ordentlig, har man satt opp to forskjellige vinduer, slik at man
får sett hvordan back end løsningen snakker med front end. På denne måten får gruppen sjekket
både funksjonalitet og design. For å sette opp skjemaet må en validator inkluderes før det
fungerer, da skjemaet skal sikre seg mot spam innsendinger. Dette virker forvirrende men løses
lett da skjemaet forteller deg akkurat hva som mangler for at den skal fungere. Oppsettet følger
kravene satt som standard i Wordpress, noe som gjør det enklere å forme skjemaet. Derimot
bruker skjemaet mye av plassen, noe som kan fikses ved bruken av CSS.

Elementor
Elementor er en enkel å bruke pagebuilder, som ved første møte back-end gir deg opplæring i
hvordan pluginen skal brukes. Med et minimalistisk design og mange muligheter for bruk, kan
den hjelpe oppdragsgiver med oppsett av gründersiden hvis det er ønskelig. Selve bruken av
kontaktskjema derimot virker som å være en betalt funksjon, noe som må diskuteres med
oppdragsgiver, men kan være et fint verktøy for grundersiden utenom.

2.3.4 Temaer
2.3.4.1 OnePress beskrevet og i praksis
OnePress er beskrevet som en kreativt og fleksibelt WordPress tema som egner seg for bruk av
bedrifter, portfolio nettsteder, freelance arbeid og alle andre som foretrekker et bra design. Ved
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dette temaet vil man få et responsivt design, innholdsblokker man selv kan justere og produsere,
samt muligheten til å oversette temaet til alle mulige språk.

I bruk virker dette tema som et enkelt og lett forståelig tema, det passer godt inn med
oppdragsgivers high-fidelity wireframes, som du kan se fra kapittel 3.1. Selve oppsettet av
prosjektgruppens testside var grei å sette opp, læringskurven for temaet er ikke bratt, noe som
vil passe oppdragsgivers ønske. Det er mange muligheter til å endre på designet, det krever
derimot å bruke egen kode for å få det slik som i prosjektgruppens gitte high-fidelity wireframes.
2.3.4.2 StartIt beskrevet og i praksis
StartIt er beskrevet som et enkelt tema, med opp i mot 21 ferdiglagde forsider brukere kan velge
mellom, som rangerer seg fra portfolio sider til business sider, som gir kunder et bredt spekter av
design å velge mellom.

Dette temaet er i bruk ved Drivhuset Østfold sine sider per dags dato, det vil dermed ikke koste
dem noe mer, da det er en engangskostnad de allerede har gjennomgått. I bruk er dette et tema
med en høy læringskurve. Temaet krever bruken av 4 plugins for at innholdet skal fungere slik
det skal, den anbefaler nedlastingen av 10 andre plugins. Når man først kommer seg inn i bruken
av temaet, og finner ut hvor ting ligger, gjør dette jobben enklere, men det er fortsatt rotete
oppsett for utviklingen av siden.
2.3.4.3 The7 beskrevet og i praksis
The7 er beskrevet som et responsivt tema med universale widgets, 48 ferdiglagde nettsteder som
kan brukes som demoer og gratis oppdateringer etter kjøp av temaet. Temaet har full Gutenberg
kompatibilitet, samt full kompatibilitet med Elementor og WPBakery. Temaet er satt som et 4.75
stjernes tema, ut i fra 7500 vurderinger fra kunder, og er beskrevet som et fler formåls nettsted
bygger, som har full kompatibilitet med Wordpress 5. .Dette temaet er også SEO vennlig, og
mobilvennlig, da med dette sertifisert av Google.
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Temaet var originalt ikke en del av planen, men ble presentert som et valg overfor oppdragsgiver
før implementering ved løslatelse kandidaten. Temaet koster 40$, og er en engangskostnad, noe
som oppdragsgiver ønsket ved senere anledning. I bruk, er dette temaet litt forvirrende ved første
øyekast, da det baserer seg på at en page builder slik som Elementor eller Gutenberg skal brukes
ved alle sider, noe som minimerer bruken av egen kode. Derimot ved nærmere undersøkelse har
dette temaet mye av de funksjonalitetene som trengs for å sette opp siden slik oppdragsgiver
ønsker.

2.4 Resultat av benchmarking
2.4.1 Konkurrenter
Det ble valgt ut konkurrenter fra ulike felt for benchmarkingen, Hos noen av konkurrentene må
man som bruker betale en avgift for å bruke lokalene og for å få veiledning, men hos disse
bedriftene kan alle ta kontakt. Man trenger ikke være student eller tilhøre en institusjon. De
andre konkurrentene tilbyr sine tjenester kun til studenter og ansatte, dette gjelder spesielt ved
høgskoler og universiteter.
2.4.1.1 Intern
Drivhuset Østfold2 er en annen avdeling av Drivhuset Norden. Figur 2.1 viser til hvordan
nettstedet til Drivhuset Norden ser ut. Det har blitt sett på hva som er positivt og hva som er
negativt med nettstedet, om det er noe som kan bli brukt i utviklingen av det nye nettstedet til
Drivhuset Østfold. Man kan også se på nettstedet om hva som ikke fungerer og prøve å komme
opp med nye løsninger på det til det nye nettstedet.

2

Drivhuset Norden (u.å) Hentet 7.februar. 2020 fra https://drivhuset.se/
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Figur 2.1 Forside Drivhuset Norden / Hentet fra h ttps://drivhuset.se/

Positivt:
Det som er positivt på siden til Drivhuset Norden er at footeren inneholder all informasjonen
man trenger for kontakt. Navigasjonsmenyen til siden er også bra lagd, man finner
informasjonen man leter etter. Den er logisk satt opp slik at man finner informasjonen der man
forventer at den skal være. Det er også en seksjon som gjennomgår hvor mange de har hjulpet,
antall veiledningsmøter etc. som kan være av interesse for Drivhuset Østfold sin side.
● Footer
● Navigasjonsmeny
● Seksjon med reelle tall over inter informasjon

Negativt:
Det er veldig mye som dukker opp på nettstedet til Drivhuset.se som er negativt. Oppsettet på
sidene virker veldig tomme, selv om det er tekst på sidene. Men teksten er liten og svart, mens
resten av siden er hvit. Det er ikke bilder på mange av sidene som kan gi en indikasjon på hva
siden inneholder, og heller ingen konkret informasjon om Drivhuset Norden, noe som gjør at det
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minker interessen til brukere. Siden det er brukt veldig mye hvitt som bakgrunn virker nettstedet
ganske kaldt og man får ikke lyst til å kontakte de. Man får heller ikke et forhold til bedriften når
ansatte blir presentert med kun navn, stilling og kontaktinformasjon.

● Oppsettet på sidene, veldig lite bilder. Veldig mye svart tekst på hvit bakgrunn.
● Altfor glad i å bruke den rosa/røde fargen på siden sin.
● Nettstedet er slitsom å se på da det er veldig mye farger og ting som skjer.
● Nettstedet er veldig lite personlig, virker veldig kaldt. Får ingen følelse av hvem som
jobber der eller hva de gjør.
● Står veldig lite informasjon på nettstedet.

Selv om det er mangel på tilstedeværelse på nettstedet så er de effektive til å bruke sosiale
medier til oppdateringer og hva som skjer, noe prosjektgruppen kan ta til konsiderasjon ved
Drivhuset Østfold sitt nettsted.
2.4.1.2 Betalte konkurrenter
Næringshagen Østfold
Næringshagen Østfold3 er et innovasjons-og utviklingsselskap som arbeider for vekst og
nyskaping i hele Østfold næringsliv. Dette er en betalt løsning man kan benytte seg av.

3

Næringshagen Østfold (u.å) Hentet 7.februar. 2020 fra https://www.naringshagenostfold.no/
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Figur 2.2 - Forside Næringshagen Østfold / Hentet fra: https://www.naringshagenostfold.no/

Positivt:
Figur 2.2 viser designet på forsiden til Næringshagen. Siden er mxinimalistisk og direkte, og gir
brukeren muligheten til å forklare hva de leter etter, med bruken av to enkle knapper. Ved
forsiden er et attraktivt banner tatt i bruk som fremmer innholdet. Selve oppsettet er veldig
oversiktlig, og gir deg den informasjonen du trenger om samarbeidspartnere og informasjon om
Næringshagen Østfold
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● Hovedsiden er veldig kunstnerisk og oversiktlig. Bra brukt av behagelige farger.
● Footeren inneholder det man trenger av informasjon.
● Presenterer sine tjenester med en gang så man raskt kan komme til den siden man skal til
og til det som passer deg best.

Negativt:
Selv med en fin forside, virker de resterende sidene mer tomme i forhold, da det ikke er noe bruk
av bilder og liten svart skrift på hvit bakgrunn, noe som fjerner alt av liv nettstedet har vist
tidligere. Dette kan fjerne interessen til brukerne eller forvirre dem, da den røde tråden som
burde være mellom sidene ikke er der. Næringshagen bruker heller ingenting annet enn en
e-postadresse for å ta kontakt, noe som kan være ganske negativt, da flere ser etter et
kontaktskjema, eller telefonnummer ved f.eks. forsiden, eller ved kontakt siden. De resterende
sidene blir dermed mer depressive ved siden av den kreative og lokkende forsiden.

● Utenom forsiden er de resterende side rett og slett kjedelige. Det er ingen effekter eller
innhold som kan holde på brukerne.
● Oppsettet på sidene er simple, det er ikke noe bilder. Det er bare svart tekst på en grå
bakgrunn som minner om veggen i et fengsel.

Smart Innovation Inkubator/Pangstart Grunder
Pangstart4 gründer er av Smart Innovation Incubator, her kan man gå på Smart Innovation
Incubator som leder deg videre til hovedsiden til pangstart grunder som er litt vanskelig å finne
frem til, men ingen problem om man vet nettadressen.

4

Pangstart (u.å) Hentet 7.februar. 2020 fra https://pngstart.no/pangstart-grunder/
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Figur 2.3 - Forside Pangstart / Hentet fra: h ttps://pngstart.no/pangstart-grunder/

Positivt:
Smart Innovation har et kreativt nettsted, som sett i figur 2.3, der deres prosess, arbeidsmetode
og deres anbefalinger kommer klart frem i budskapet på siden. Samtidig har de har et enkelt
ordforråd, for å gjøre kommunikasjonsnivået lavterskel slik at flere skal kunne ta kontakt. Dette
er noe prosjektgruppen kan ta utgangspunkt i. Selve visningen av prosessen er noe som burde bli
adaptert til oppdragsgivers nettsted, slik at studenter kan se hva som vil skje etter de har tatt
kontakt. De viser også klart frem deres ressurser, slik det er planlagt for Drivhuset Østfold, noe
som godkjenner at dette kan være et bra valg. De viser også frem anbefalinger fra andre som har
jobbet med Pangstart, noe som kan virke positivt for besøkende brukere. Dette er noe
prosjektgruppen kan legge til i sitt eget design, som f.eks. et eksempel på hvor mange møter og
bookinger de har gjennomført, slik det er vist ved Drivhusets hovedside for Norden.

● Godt med informasjon med sliding pannels, animasjon/ikoner
● Mulighet for kontakt er bra både via kontaktskjema, e-post og telefon.
● Kart og adresse i footer
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● Viser logo til bedrifter som har startet opp med Pangstart

Negativt:
Selv med en kreativ side finnes det bakdeler, der nyhetssiden er en av de største. Ved å trykke på
nyhets knappen i menyen blir man ført videre til Smart Innovation sin søke side. Dette kan være
forvirrende for kundene, og kan føre til at de forlater siden. Ved forsiden har man muligheten til
å spille av en video, noe som er positivt, men man må derimot trykke på play opp imot tre ganger
for at videoen skal bli spilt av. Dette kan bli sett på som om videoen ikke fungerer, og brukere vil
da hoppe av, slik at videoen ikke lenger har noe poeng med å være fremvist i header seksjonen.
Det er også vanskelig å få tak i kontaktinformasjonen til de som jobber der, da man må inn på
deres linkedin profiler for å finne dette.

● News siden ligner ikke som de andre sidene for Pangstart, men ligner heller Smart
Innovation.
● Videoen starter ikke med engang når play er trykket
● Team siden viser og hva de heter, men resten av informasjonen må man videre på
linkedin.
2.4.1.3 Ikke betalt konkurrenter
Felles for UiS Studentinkubator5 og UiA Nyskaping6 er at begge bruker universitetets nettsted.

UiS Level up (u.å) Hentet 7.februar. 2020 fra
https://student.uis.no/studiehverdag/innovasjon-og-entreprenorskap/levelup/
5

6

UiA Nyskapning (u.å) Hentet 7.februar. 2020 fra https://www.uia.no/nyskaping
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UiS

Level

up

Figur 2.4 - Forside LevelUp / Hentet fra:
https://student.uis.no/studiehverdag/innovasjon-og-entreprenorskap/levelup/

Positivt:
Dette nettstedet har et lignende oppsett av siden lik skolens egen nettside, noe som kan ses i figur
2.4.
● Nettsiden ligner resten av nettstedet.

Negativt:
UiS sin studentinkubator LevelUp har ingen egen hovedside, men er heller en del av UiS sin
egen nettside. Dette får siden til å virke utdatert og uoversiktlig arkitekturmessig, på bakgrunn av
informasjonen man får om sidens innhold, som er beskrevet som “Level 1-4”, som ikke er nyttig.
Hver av disse undersidene har tre til fire linjers forklaring på prosessen, men det er ingenting å
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finne om informasjon om selve LevelUp, noe som kan gjøre brukere skeptiske til å bruke dette
tilbudet.

● Lite med kontakt mulighet for Student Inkubator, finner bare en mail adresse på siden.
● Vanskelig å finne hvis man går via UiS sin hjemmeside, vanskelig å skjønne hvor man
finner siden.
● Veldig lite tekst som forklarer hvem dem er og hva dem gjør
● Dårlig forklarte menyvalg

UiA Nyskaping

Figur 2.5 Forside UiA Nyskaping / Hentet fra: h ttps://www.uia.no/nyskaping
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Positivt:
Figur 2.5 viser til en del av UiAs forside som viser til en kreativt kontaktskjema, der de har en
lavterskel tilnærming for studenter og ansatte. Prosjektgruppen la raskt merke til deres
kontaktskjema, som gir besøkende en enklere måte å kunne komme i kontakt med UiA
Nyskaping. Dette er noe prosjektgruppen kan bruke videre for bruk på oppdragsgivers nettsted,
slik at lavterskel kommunikasjon forblir hovedfokuset på siden. De har ingen navigasjonsmeny,
men heller to knapper som fører deg til en informasjonsside, og en video som forklarer deres
prosess.

● Morsom og kreativt kontaktskjema.
● Video som inneholder hvem de er og hva de gjør.
● Alt informasjon ligger på en side med enkelt oppsett.
● Presenterer de som jobber der greit, savner litt tekst som forklarer hvem de er og hva de
gjør.

Negativt:
Selv om videoen er positiv, så kan den også bli sett på som negativ, da den fjerner alt av
informasjon som kunne bli vist frem på nettstedet, og gjør dermed forsiden veldig tynn. Valget
for ansatt eller student blir vist to ganger ved forsiden, og fører til de samme undersidene, noe
som blir repeterende. Sidene samsvarer heller ikke med resten av nettstedet, der den eneste
grunnen til at man vet hvor man er hen er fargevalget.

● Selv om videoen viser til hvem de er og hva de gjør, er det ikke mye på siden som viser
til det om noen ikke vil se videoen.
● Nettsiden er vanskelig å finne på UiA sine sider hvis du ikke vet hvor man skal lete etter
informasjonen.
● Nettsiden samsvarer ikke med resten av nettstedet.
● Det står endel informasjon på siden, men man får ikke så mye informasjon ut av teksten.
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Det som er negativt for begge universitetenes nettsider er at det er vanskelig å finne
Inkubator/Gründer sidene deres hvis man ikke vet hvor man skal lete. Noe som kunne gjort det
enklere for universitetene og brukerne er om sidene hadde benyttet seg av “brødsmuler” eller en
annen type navigering som kunne fortalt brukeren hvor de er eller hvordan de kan komme seg et
steg tilbake uten å måtte komme seg inn på siden på nytt.
2.4.1.4 Design og arkitektur
Sammenligning
Prosjektgruppen har valgt disse fire sidene, for å kunne gjøre en sammenligning av lignende
sider som har sin base ved et universitet/høgskole, og for å kunne sammenligne mellom betalte
løsninger som er i nærområdet, som kan bli sett på som konkurrenter. Etter en sammenligning er
det flere aspekter som kan bli tatt med videre. Metoden for bruken av kontaktskjema ved UiA og
metoden for å vise prosessen kan være av interesse. Pangstarts metode for deres prosess,
arbeidsmetode og begrunnelse kan også implementeres.

For å kunne gi mer informasjon og mulighet for kontakt med bedriften, kan det være av interesse
å ikke ta i bruk Næringshagen Østfold sitt enkle design. Dette på bakgrunn av kontrastene ved
sidens forside og underside. Ved UiS sin side vil deres måte å få frem informasjonen på ikke bli
tatt i bruk, da det er lite forklaring på hvem de er og hvorfor dette er stedet for brukeren, samt
dårlige forklaringer på meny elementene. Da UiS er en del av høgskolens egne sider, kan dette
være grunnen for manglende informasjon.

2.5 Bruken av Google Analytics
Google Analytics kan gi informasjon om besøkende og deres vaner på sidene til Drivhuset
Østfold. Ved å bruke Google Analytics er det mulig å få et innblikk i hvordan brukerne tenker og
hva det er de faktisk bruker siden til. Med informasjonen fra Google Analytics (se figur 2.6 for
oversikt) kan gruppen bedre forstå hva det er som gjør at brukerne forlater nettstedet og hvordan
prosjektgruppen kan forbedre nettstedet til oppdragsgiver slik at de som kommer inn på siden
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blir der og finner det de søker etter. Ved å se på brukere og enheter, bounce rate, osv. Kan
prosjektgruppen forbedre siden for oppdragsgiver, samt informasjonsflyten.

Alle figurene i kapittel 2.5 er hentet fra Drivhuset Østfold sitt nettstedet, og på administrator
siden er det tilgang til statistikk med en plugin for Google Analytics og representerer året 2019
for Drivhuset Østfold.

Figur 2.6 - Google Analytics oversikt Drivhuset Østfold 2019 / Skjermdump fra Drivhusets admin side

2.5.1 Brukere
Figur 2.7 viser en tidslinje over når det var mest besøkende på nettstedet og når det var minst
besøkende på nettstedet. Figuren viser at den laveste perioden for besøkende i 2019 var i juli,
med 162 besøkende. Perioden med mest besøkende for 2019 var i september med 848
besøkende.
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Figur 2.7 - Google Analytics brukere statistikk / Skjermdump fra Drivhusets admin side

2.5.2 Enheter
Figur 2.8 viser statistikken for ett år at 5207 enheter ble brukt for å åpne nettstedet, litt over ⅔
bruker desktop for å besøke nettstedet og under ⅓ som bruker mobil og nettbrett, med denne
statistikken er det viktig at nettstedet er responsivt.

Ved å se på Google Analytics kan man klart se at Chrome er den mest populære browseren der
49,3% av besøkende bruker dette, mens Opera er den som er minst brukt blant brukerne med
0,7%. 2,1% bruker Internet Explorer, det er ikke anbefalt fordi browseren mangler mange av de
siste oppdateringene som de andre browserne allerede har, og er kjent for å være generelt treg i
forhold.

Når det kommer til operativsystemene er det Windows som er det mest brukte, mens de som er
minst brukt er Chrome OS og Linux. Når man ser på de som bruker mobil er det mest vanlig å
bruke Apple og den som er minst populær er LG.
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Figur 2.8 - Google Analytics teknologi statistikk / Skjermdump fra Drivhusets admin side

2.5.3 Trafikk
Da prosjektgruppen har tilgang til Google Analytics via en nedlastet plugin ved Drivhuset sin
nettside, blir det ikke vist når på dagen flest brukere er inne, men det er derimot informasjon om
hvordan trafikken på nettstedet kommer inn.

For det meste er det organiske søk som kommer inn (figur 2.9), med 68,9% av brukere. Færre
brukere ble henvist fra andre sider (8,2%). 90,7% av besøkende er nye brukere som ønsker mer
informasjon, og resterende er gamle besøkende. 98,7% av sidens besøkende bruker Google som
søkemotor, det viser prosjektgruppen at det er viktig å være høyt rangert ved denne søkemotoren
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i forhold til andre. Andre søkemotorer slik som Bing får derimot inn bare 0,8% av de besøkende
ved siden.

For sosiale medier, så er det 90% som bruker Facebook som en vei inn til nettstedet. Dette viser
at Facebook er et medium som burde holdes oppdatert. Fra andre sosiale medier derimot ligger
henvisningene på 3,7% ved Instagram, og på det minste 0,8% med Live Journal.

Figur 2.9 - Google Analytics nettsidetrafikk statistikk / Skjermdump fra Drivhusets admin side

2.5.4 Fluktfrekvens
Fluktfrekvens er andelen av besøkende brukere som kommer inn på siden, men som forlater den
med engang uten at de foretar seg noe. Fluktfrekvens måles på to måter, enten av at brukeren
lukker fanen eller nettleseren de bruker eller at de er inaktive i 30 minutter eller lenger. Det er
viktig å huske at fluktfrekvens bare måles på landingssider.
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På nettstedet til Drivhuset Østfold er det i 2019 mest fluktfrekvens i måneden juli, som sett på
figur 2.10, med en fluktfrekvens på 84,21 %. I 2019 er det august som er måneden med minst
fluktfrekvens med en prosent på 70,94 %.

Med Google Analytics pluginen som er på nettstedet har man ikke tilgang til like mye
informasjon som man ville hatt om det var fra Google Analytics fra Google. På grunn av dette så
er det ikke synlig hvorfor det er en så høy fluktfrekvens eller på hvilke sider det er brukerne
flykter.

Figur 2.10 - Google Analytics fluktfrekvens statistikk / Skjermdump fra Drivhusets admin side

2.5.5 Lokasjon og søkeord
Figur 2.11 viser at de fleste besøkende kommer fra Oslo og de neste på listen er Fredrikstad og
Halden. Grunnen til at det er mange søk fra Oslo regionen kan være at det er flere bedrifter som
deler det samme navnet. Hvis det er bedrifter med samme navn, kan dette forklare den høye
fluktfrekvensen i kapittel 2.4.4, ved at man får treff på feil bedrift, men riktig bedriftsnavn.
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Figur 2.11 - Google Analytics lokasjon statistikk / Skjermdump fra Drivhusets admin side

Tallet viser at de fleste som besøker nettstedet finner det gjennom et organisk søk, som er en
søkeresultat med opplistning fra søkemotorene, det blir listet opp i en prioritert rekkefølge ut i fra
relevansen til søkestrengen.

Av de 5252 besøkende som var innom nettstedet i 2019, kan man se på figur 2.12 at hele 3571 av
disse kommer via organisk søk. Resterende besøkende fant siden via sosiale medier eller andre
henvisnings besøk. Via Google Analytics pluginen kan man se at hele 3526 søk er listet opp som
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“Not Provided”. Dette blir vist fordi Google har fjernet søkeord fra diverse søk, for å kunne
passe på personvernet til brukerne, noe som gjør det vanskeligere å vite hva de fleste søker på for
å komme seg inn på siden. Dette kan løses opp i ved å endre på filteret i Google Analytics, slik at
URL’en blir vist istedenfor fra “Not Provided” søkeord. Dette er ikke mulig for prosjektgruppen
å gjøre da tilgangen er begrenset til pluginen ved deres side.

De andre søkeordene som er brukt har en gjenspeiling til hva Drivhuset Østfold jobber fremover
mot, slik som forretningsideer, hvordan markedsføre en bedrift, og drivhuset østfold som
relaterer direkte til dem.

Figur 2.12 - Google Analytics søkeord statistikk / Skjermdump fra Drivhusets admin side
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2.5.6 Sider
Ved Drivhuset sitt nettsted (figur 2.13) er forsiden den mest besøkte siden, som viser
prosjektgruppen at brukere bruker hovedsiden mest for å finne informasjon om bedriften.
Dermed vil det være viktig å sette inn relevant informasjon som brukeren trenger. De andre
sidene som er besøkt er blogginnlegg fra Drivhuset Østfold, som da viser seg å være en drivende
faktor for besøk på siden. Dermed burde blogg siden være presentert på forsiden, og være godt
strukturert for å gjøre den så oversiktlig som mulig for besøkende.

Figur 2.13 - Google Analytics mest brukte sider statistikk / Skjermdump fra Drivhusets admin side
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2.5.7 Referenter
Når man følger en hyperlink over til et nytt nettsted så fører Analytics opp dette som et
henvisnings besøk til den andre siden. Dermed blir den originale siden satt opp som en referent
da den refererer trafikk fra et sted til et annet.

For Drivhuset Østfold, som sett i figur 2.14, kan man se at deres hoved referent er deres egen
Facebook side, der denne siden også blir nevnt opp i mot 4 ganger, samt messenger som er eid av
facebook. Dette viser oss igjen at Drivhuset Østfold sin Facebook side er en viktig faktor for
henvisnings besøk, og det burde settes fokus på markedsføring via denne kanalen da det kan lede
til flere kunder som besøker siden.

Det er flere sider som er satt som de minst brukte sidene for henvisnings besøk, der noen av dem
er Fredrikstad Kommune sin nettside, Halden Kommune, yahoo søk og Smart Innovation, der det
har vært et henvisnings besøk på hver av disse sidene i 2019.

Figur 2.14 - Google Analytics referenter statistikk / Skjermdump fra Drivhusets admin side
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2.5.8 Oppsummering av Google Analytics
Etter å ha gått gjennom Google Analytics for Drivhuset Østfold så kan man se at de har en veldig
høy fluktfrekvens. Derimot er også mange av brukerne fra Oslo området, og ved å gjøre et
generelt Google søk på Oslo og Drivhuset ser man en annen bedrift med samme navnet. Dette
kan forklare den høye fluktfrekvensen, hvis besøkende kommer inn på feil side.

Videre kommer det frem hvor de som besøker nettstedet kommer fra, hva de bruker; om det er
mobil, nettbrett eller PC. Det kommer også frem hvilke av Drivhuset sine sider som får flest
besøk, hovedsiden og bloggsiden. Dette er til stor hjelp for utviklingen av det nye nettstedet da
man vet hvor det er besøkende bruker mest tid.

Som et resultat av tekniske problemer hos bedriften, hvor de har problemer med konfigurasjonen
av Google Analytics, får ikke gruppen ut informasjon som er relevant for prosjektet.
Bedriften har en plug-in på nettstedet sitt som samler inn noe informasjon, men de har ikke
tilgang til kontoen som tracker nettstedet og samler inn informasjon i dybden med tanke på
søkeord og lignende.
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3 High- fidelity wireframes og kravspesifikasjoner
I dette kapittelet får man en introduksjon av high-fidelity wireframes som ble gitt til
prosjektgruppen av oppdragsgiver. Videre kan man lese om kravspesifikasjonene som er i
prosjektet.

3.1 High-fidelity wireframes 1.0
High-fidelity wireframes (figur 3.1, 3.2, 3.3 og 3.4) er laget av Drivhuset Østfold slik at de kunne
vise prosjektgruppen hva de ønsket seg for sitt nye nettsted. Gründer-siden er annerledes
designet da den skulle skille seg ut fra resten av nettstedet. Grunnen var at Drivhuset ønsket at
den siden skulle være spesiell. High-fidelity wireframes har blitt endret fra det første utkastet til
det endelige gjennom flere brukertester og samtaler med oppdragsgiver.

Hjem /Om oss

Figur 3.1 - Hjem - Om oss side / Fra oppdragsgiver
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Figur 3.2 - Hjem - Om oss side 2 / Fra oppdragsgiver
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Meny

Figur 3.3 Meny utvalg. / Fra oppdragsgiver
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Team

Figur 3.4 - Team siden / Fra oppdragsgiver
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Gründer

Figur 3.5 - Grundersiden / Fra oppdragsgiver

3.2 Kravspesifikasjoner
Dette kapittelet tar for seg hvilke krav nettstedet skal ha. Noen av kravene som gruppen har er
gitt av oppdragsgiver og noen av kravene kommer fra gruppen for at nettstedet skal bli som
ønsket. Kravene som gruppen har satt kommer frem fra det forarbeidet og researchen som er
gjort underveis i prosjektet.

3.2.1 Generelle krav
● Nettstedet skal være utviklet med CMS-systemet WordPress.
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● Hastighet
○ Nettstedet burde respondere raskt, for å minske bounce på siden, som betyr at
siden skal være lastet inn innen 0.5s, og 1s på det seneste både på mobil, nettbrett
og pc.
● Skalering
○ Nettstedet vil være 100% responsivt, med egne versjoner for mobil, nettbrett og
PC, der menybaren vil bli endret til en nedtrekkbar meny ved bruk av mobil eller
nettbrett. Dette vil gi kundene et bedre inntrykk av Drivhuset som en helhet.
● Kapasitet
○ Nettstedet skal være oppe 99% av tiden, med et vindu for oppdatering av design
ved tider det er lite trafikk på siden. Eventuelt ha en plugin.
● Pålitelighet
○ Nettstedet må ha en host som takler mye trafikk, eller er ekspanderbar etter hvor
stor trafikk det er på nettstedet.
● Sikkerhet
○ Nettstedet må ha andre saltkeys enn det originalt har til dags dato, for å kunne
sikre at det er en mindre mulighet for å komme seg inn til informasjonen som er
tilgjengelig, og endre på den. Andre metoder for å få en sikker side er ønskelig.
Videre kommer det ikke til å bli diskutert andre metoder for sikkerhet, da
oppdragsgiver ikke ville legge for mye vekt på sikkerheten.
● Brukergrensesnitt
○ Nettstedet vil følge reglene for universell utforming, for å sikre god
brukervennlighet.

For å forstå mer om universell utforming kan man besøke

Digitaliseringsdirektoratet7 for å lese om WCAG 2.0 standarden.

https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden
Digitaliseringdirektoratet
(2020,
21
januar).
Kva
7

seier

forskrifta?.

Hentet

fra

https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/kva-seier-forskrifta
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3.2.2 Funksjonelle krav
Oppdragsgiver har to ønsker om funksjonelle krav:
● Chatbot, der brukeren kan få enkle svar og eventuelt booking koblet til bedriftens
kalender slik at bedriften kan lettere holde oversikt over alle de kommende avtalene de
har. Om chatbot ikke er en funksjon oppdragsgiver ønsker å ha på nettstedet sitt kommer
det til å bli erstattet med et kontaktskjema og en booking funksjon slik at kundene likevel
enkelt kan ta kontakt med bedriften og reservere avtaler for konsultasjon.
● Plugins - Plugins som er beskrevet her er ikke påkrevd å bruke ved det nye nettstedet, da
flere av disse brukes for at det gjeldende temaet skal fungere maksimalt. Dermed ved en
mulig endring av tema, vil denne listen kunne endres.
○ Akeeba backup for wordpress
○ Akismet anti-spam
○ CSSjockey Add-ons
○ GDPR cookie consent
○ Google analytics
○ Really simple ssl
○ Yoast seo
○ Facebook pixel
○ Slider revolution
○ The events calendar
○ Velvet Blues Update URLs
● Kontaktskjema vil være en enkel måte for brukerne å kontakte bedriften uten at de må
åpne mailen sin for å starte kommunikasjon med bedriften.
● Menyen vil være en dynamiskmeny som ligger øverst på siden slik at brukerne kan åpne
den for å finne sider og informasjon de leter etter.

3.2.3 Ikke funksjonelle krav
● SEO (Søkemotoroptimalisering)
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○ Det vil bli fulgt god SEO på nettstedet ved å følge retningslinjene8 som ligger ute.
Dette er for å sørge for at nettstedet oppnår bedre synlighet på nett og for å få en
høyere “ranking” på søkemotorenes resultatsider.

● Universell utforming ved WCAG 2.0
○ Nettstedet skal følge kravene for WCAG 2.0 for å sikre gode brukeropplevelser,
og for å møte kravene for universell utforming ved nettstedet. Kravet om
universell utforming er nevnt ved flere av de generelle kravene. Prosjektgruppen
vil dermed også følge Digitaliserings Direktoratets retningslinjer.
○ WCAG 2.0 vil bli fulgt frem til 01.01.2021, da den nye standarden WCAG 2.1 vil
bli benyttet. Dermed vil dens suksesskriterier bli tatt i bruk for å sikre å følge
retningslinjene innen satt dato.

● GDPR (General Data Protection Regulation)
○ GDPR er en forordning for å sikre at personopplysningene til brukerne er sikre og
at informasjon om brukerne ikke kan misbrukes.

● Grafisk profil
○ Gruppen ønsker å vise til en felles visuell utforming, ved å følge retningslinjene
for fonter og fargevalg ført innenfor den grafiske profilen (figur 3.5) til Drivhuset
Østfold. Målet med dette er å kunne fremstille en helhetlig bedrift som
markedsfører seg som ønsket til potensielle besøkende og samarbeidspartnere.

8

Google (2020, 21.April). Hentet fra https://support.google.com/webmasters/answer/35769?hl=en
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Figur 3.6 - Tekst og farge for grafisk profil er levert av oppdragsgiver

3.2.4 Hvordan møte kravene og forutsetningene
For å kunne sørge for at kravene vist i kapittel 3.2.1-3.2.3 skal følges, er det tatt diverse valg om
funksjonaliteter, og hvordan de skal utvikles eller implementeres.

For utviklingen av nettstedet, vil dette foregå i WordPress, der det er gitt et valgt tema, The7.
Dette temaet er valgt på bakgrunn av oppdragsgivers ønsker, samt likheten dette har til gitte
wireframes. Dette er et tema som er lett å lære, da på grunn av sitt tydelige brukergrensesnitt, og
god dokumentasjon som er lett tilgjengelig ved The7 sine nettsider.

64

For nettstedets hastighet er det viktig å minske bruken av plugins, samt bruke bilder med mindre
størrelse ved siden en det som er brukt til dags dato, slik at nedlastingstiden for nettstedet
minskes, som sett i kapittel 2.4, er noenlunde høy. Temaet som er valgt er et responsivt tema,
som enkelt flytter om på innholdet som ønsket, og viser det frem på en ryddig måte uansett
enhet. Her er det også viktig med responsive plugins, hvis dette skal bli brukt.

Et pålitelig nettsted er viktig for å hente inn brukerne, og holde dem på nettstedet. Dermed er det
viktig med en host eller server som takler stort press. Etter gjennomgang av Google Analytics
ved Drivhuset Østfold, kan vi se at hosten som er brukt til dags dato kan brukes videre, da med
tanke på antall besøkende nettstedet har månedlig og daglig. Sikkerheten ved nettstedet er også
viktig, dermed skal det være regelmessige oppdateringer, for å sikre at man alltid har den nyeste
versjonen av WordPress, salt key’s skal endres fra det som er satt i dag, og plugins og tema skal
oppdateres jevnlig. Ved siden av dette er det plugins for sikkerhet som kan lastes ned, men dette
er valget til oppdragsgiver.

For plugins anbefales det bare å ha de mest nødvendige lastet ned. Relevante plugins ved dette
nettstedet kan være Akeeba backup for WordPress, som bruk innenfor sikkerheten til siden og
GDPR cookie consent. Disse er de mest relevante fra den gitte listen ovenfor. Utenom disse, vil
plugins slik som en meny plugins, som kan vise frem den nedtrekkbare menyen ved desktop
versjonen også. Bruken av Yoast SEO kan også være relevant, for å sikre at siden har god SEO.
Andre relevante er Google fonts og Font awesome, men dette kan bli satt inn via en tilkobling
lagt i dattertema.

For å kunne sikre god SEO, som nevnt tidligere, kan pluginen Yoast SEO bli brukt, samt bruken
av keywords i artikler og sider som blir publisert, for å sikre at de kommer høyere opp i
resultatene. Universell utforming med bruken av WCAG 2.0, eller den oppdaterte versjon kan
sikres ved å følge deres retningslinjer til punkt og prikke ved implementering av siden, samt
følge Digitaliserings Direktoratets retningslinjer. På denne måten vil alle kunne bruke siden på
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best mulig måte. Dette kan også følges ved bruken av et kontaktskjema, der det blir brukt
Honeypots istedenfor CAPTCHA, slik at de med dårligere syn kan bruke skjemaet, og det fjerner
irritasjon fra andre brukere ved siden.

Ved GDPR vil bruken av pluginen GDPR cookie consent brukes, for å sikre at brukerne ved
nettstedet forstår at ved å sende inn informasjon til en veiledningstime, så vil disse dataene bare
bli lagret for bruken de har godkjent, og kan bli slettet dersom dette er ønsket.

Ved den grafiske profilen vil det være viktig å holde seg til fontvalg og farger til deres
respekterte bruk. Dette kan være slik som å bruke den rødlige fargen til en link, eller i
navigasjonsmenyen ved å holde musepekeren over. Ved at hver av fargene har en beskrivelse på
hvordan de skal brukes, vil dette kunne gjøre det enklere å bruke fargene ved riktig plassering.
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4 Prosjekt design
Gjennom hele prosjektperioden har gruppen testet forskjellige funksjoner og løsninger for
nettstedet. Dette for å sikre at alle parter i prosjektet er fornøyde med det endelige prosjekt
resultatet.

For å kunne teste har gruppen brukt forskjellige metoder etter hva det er som skulle bli testet, alle
metodene som er brukt i prosjektet kan man lese mer om i kapittel 2.1, hvor de er beskrevet.

4.1 Kvantitativ spørreundersøkelse - wireframes
For den første brukerundersøkelsen sendte gruppen ut en kvantitativt spørreundersøkelse på
Facebook for å kunne få inn flest mulige resultater slik at det ble dannet et grunnlag på hva
testerne mente om wireframes designet som hadde blitt designet av oppdragsgiver.

Spørsmålene gikk ut på om nettstedet var oversiktlig, om det var mye støy eller om det var noe
som forstyrret brukeren på nettstedet. Videre var det spørsmål om brukerne hadde noen
problemer med designet på siden, om det var noe de savnet eller om det var noe de ville ha
endret for å ha et bedre design.

4.2 Kvalitativt intervju - wireframes
I det kvalitative intervjuet var det en student ved HiØ som ble intervjuet av en fra
prosjektgruppen. Dette var for å få en innsikt i hva det er studentene tenker om nettstedet, siden
det er i hovedsak studenter oppdragsgiver ønsker å markedsføre bedriften for.

Studenten ble bedt om å fortelle hva han mente om siden, hva det var han ikke likte og ville
forandre. Videre fortalte han om sine meninger rundt nettstedet og hva han mente kunne bli gjort
av endringer for å forbedre nettstedet slik at det ble mer brukervennlig og enklere for fremtidige
brukere å forstå siden.
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4.3 Heuristisk evaluering - wireframes
Den heuristiske evalueringen ble gjennomført av eksperter innenfor fagfeltet. Disse ekspertene
gikk gjennom de første high-fidelity wireframes som ble utlevert av oppdragsgiver for å finne
feil og mangler i designet og oppsettet.
Den heuristiske evalueringen ble gjennomført av tre eksperter slik at gruppen kunne få en god
tilbakemelding på high-fidelity wireframes.

4.4 Kortsortering - oppsett meny
Under kortsorteringen fikk testerne utdelt kort med skrift som representerte de forskjellige
kategoriene som var menyen sitt oppsett. Her fikk de beskjed om å sortere de inn i et oppsett de
mente gjorde menyen mest mulig logisk for de som skal bruke siden, og lettest mulig for
brukerne å finne informasjonen de lette etter. Resultatene som kom inn var litt forskjellige og
resultatene av kortsorteringen kan ses i kapittel 5.3.1.1.

Forventninger
Besøkende til nettstedet ønsker lett tilgjengelig informasjon, de ønsker ikke å trykke rundt på et
nettsted på jakt etter informasjonen de trenger. Forventningene er at resultatet av kortsorteringen
kan gi prosjektgruppen et innblikk i brukernes tanker og på den måten få nye ideer om hvordan
nettstedet kan bli satt opp.

4.5 Kvantitativ spørreundersøkelse - Alfaversjonene A&B.
For undersøkelsen av alfaversjon så var det to versjoner som ble testet, versjon A og B. En
versjon var designet av oppdragsgiver og den andre versjonen var designet og utviklet av
prosjektgruppen. Spørreundersøkelsen gikk ut på hvilken versjon som brukerne likte best,
hvilken som da hadde det beste oppsettet og hva det var som gjorde at en versjon var bedre enn
den andre. Det var også for å finne ut hvilken versjon som brukerne kunne se for seg at passet
nettstedet best. Spørsmålene i undersøkelsen gikk ut på hvilken versjon av nettstedet brukerne
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likte best, dette med tanke på hvilket oppsett som fungerte best. Det var også spørsmål om
hvilken meny som passet nettstedet best, og som brukerne mente passet inn best. Meny
spørsmålet var med i undersøkelsen da prosjektgruppen og oppdragsgiver hadde hver sin mening
om hvilken meny som passet nettstedet best.

4.6 Kvalitativt intervjue - A eller B versjon
I det kvalitative intervjuet er det fortsatt samme student fra HiØ som gjør undersøkelsen slik at
gruppen hele tiden får en sammenheng mellom utviklingen av nettstedet og hva en potensiell
fremtidig bruker synes om nettstedet etterhvert som det utvikler seg.

I denne undersøkelsen var det high-fidelity wireframes som ble sett på av testeren. Dette var for
å få et innblikk i hvordan brukerne så på de to forskjellige designene og hvilket de mente ville
være det beste designet og oppsettet for brukerne som potensielt skulle bruke nettstedet i
fremtiden.

4.7 Testing av betaversjon
Betaversjonen av nettstedet har blitt godt testet av forskjellige testpersoner for å kunne få inn
flest mulige meninger om hva brukerne tenker om nettstedet slik det ser ut nå. Det ble
gjennomført to kvalitative tester, ett hvor en student ble intervjuet ansikt til ansikt og ett hvor
intervjuet ble gjort over nett. Det ble også sendt ut en kvantitativ spørreundersøkelse på
Facebook.

Siden dette var den siste hovedversjonen av nettstedet var det viktig for gruppen at det ble testet
på flere måter og på flere brukere slik at gruppen kunne få inn så mange meninger som mulig på
nettstedet. Dette for å sikre at nettstedet blir den best mulige versjonen av nettstedet for brukerne
som skal bruke nettstedet i fremtiden.

69

5 Testing og evaluering
Testingen som har blitt gjennomført i prosjektperioden har blitt gjort på skrivebordsversjon.
Mesteparten av testingen har blitt gjort via Google Forms, der det har blitt laget forskjellige
spørreskjemaer. Da mye av testingen har blitt gjort via spørreskjemaer som er sendt ut, er det
ikke noen tall over hvilke enheter som er blitt brukt. Men all testing som har blitt gjort med
prosjektgruppen tilstede og for alfa- og betaversjonen har blitt gjort på skrivebordsversjon.

5.1.High-fidelity wireframe testing
Det har blitt gjort en heuristisk evaluering av nettstedet for å finne mangler og positive sider ved
nettstedet. Denne evalueringen har blitt gjennomført av tre eksperter innen fagområdet for å få
best mulig respons. Hvilke mangler som nettstedet har, hva som fungerer og hva som kunne blitt
forbedret.

For den kvalitative testingen har det blitt brukt “Think Aloud” teknikken ved intervjuer for å få
reelle og ærlige svar fra brukerne om hva de tenker om nettstedet. For kvantitativ testing har det
blitt laget spørreundersøkelser med Google Forms som har blitt sendt ut. Dette for å få inn svar
fra et bredt område, slik at det ikke bare var svar fra studenter som går IT. Men også for å få inn
svar fra forskjellige mennesker i forskjellige aldere og stadier i livet.

5.1.1. Heuristisk evaluering
Ved å gjennomføre en heuristisk evaluering av high-fidelity wireframes kan man som utvikler og
designer skaffe seg en oversikt over prosjektet. Dette ved at man da får en oversikt over hvilke
mangler de som er eksperter finner i prosjektet. Ved å vite manglene kan man raskere finne ut av
hvilke måter dette kan løses på best mulig måte, slik at bedriften kommer best mulig frem og kan
presentere sitt budskap klart.
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For den heuristiske evalueringen som prosjekt gikk gjennom, var det tre eksperter som gikk
igjennom high-fidelity wireframes som prosjektgruppen hadde mottatt fra oppdragsgiver. Dette
for å se hvilke mangler de fant.

Alle ekspertene som deltok i den heuristiske evalueringen var enige i at fargene og fontene som
var valgt for nettstedet var gjennomført på en god måte. Dette uten at det var elementer der som
virket forstyrrende eller som var for sterke for designet på nettstedet. Det var noen små
problemer med teksten ved at den var liten i størrelse og at det var vanskelig å lese teksten som
var skrevet.

Når det kom til oppsettet på sidene for nettstedet var det noen uenigheter. Det som kom frem var
at de fleste sidene har en tilhørighet til hverandre gjennom designet og oppsettet. Derimot var det
lite som viste at gründer-siden tilhørte det samme nettstedet, da denne siden hadde et annet
design og oppsett, det var ikke noe som knyttet siden til de andre sidene.

Footeren er en annen del av nettstedet som ekspertene var skuffet over, de fant ikke den
informasjonen som var forventet å finne der. Vanligvis er dette stedet man finner
kontaktinformasjon, åpningstider og lokasjoner for kontorer.

Det som kommer klarest frem i evalueringen til ekspertene er at det er vanskelig å finne
informasjon om bedriften, den er gjemt langt nede på siden. Den er ikke der man forventer at den
skal være, det er informasjon man må lete for å finne. Det samme med booking funksjonen, den
eksisterer bare på en side og man må bla seg nedover siden før den dukker opp. For å kunne se
hele den heuristiske evalueringen se vedlegg A.

5.1.2 Kvalitativ undersøkelse
Ved den kvalitative undersøkelsen som ble gjennomført av prosjektgruppen var det en student
fra HiØ, avd. ØSS som ble intervjuet av en fra prosjektgruppen. Da gruppen ønsket mer innsikt i
potensielle brukeres førsteinntrykk av nettstedet, dets design og oppsett, ble undersøkelsen holdt
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som et intervjue. Her ble “Think Aloud” metoden brukt, for å skape et mer avslappende miljø og
fjerne følelsen at man blir testet for testpersonen. Denne testmetoden kan gi mer reelle og ærlige
svar, da man slapper mer av. Intervjuet ble gjennomført i et lukket miljø, der det ikke var noen
forstyrrelser for testpersonen. For en full transkribering av intervjuet kan man se vedlegg B.

ØSS studentens førsteinntrykk av nettstedet var at det var et simplistisk og minimalistisk design,
men oppdaget fort at det det bare var et studiested som var oppført på forsiden, mens studenten
gjerne skulle ønsket at begge studiesteder var oppført. Studenten ønsket også at det var oppført
de forskjellige dagene og timene bedriften var på de forskjellige studieplassene.

For selve arkitekturen som var på nettstedet ønsket studenten at booking av veiledning heller var
satt opp som en pop up eller et annet alternativ til chatbot, da sidens innhold og budskap blir
gjemt bort. Derimot var siden oversiktlig, med mye informasjon på ett sted som kunne blitt
redusert. Menyen ble sett på som oversiktlig og ren, men med lite relevante lenker. Her ville
studenten heller ha inn lenker som representert på forsiden, slik som ressurser og veiledning.
Dette slik at mulige kunder og samarbeidspartnere enklere kunne booke møter, samt finne frem
til den informasjonen de leter etter. Ved spørsmål om studenten foretrakk den statiske
navigasjonen eller den dynamiske, så valgte studenten å holde svaret sitt nøytralt.

Ved siden for “Gründere” var ikke studenten spesielt imponert over siden da studenten har en
preferanse for konkret og direkte fakta. På denne siden kommer man istedenfor over innlegg med
personlige historier fra diverse bedrifter som Drivhuset har og/eller fortsatt jobber sammen med.
Derimot var den konkrete oversikten av hvilke bedrifter de har samarbeidet med, som er delt inn
i forskjellige temaer, interessant.

Da “Gründer” siden skal skille seg ut fra resten av nettstedet, vil Drivhuset fortsatt vite om det er
en sammenheng mellom alle de viste sidene, der studenten nevnte at det var en sammenheng
med tanke på designet.
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5.1.3 Kvantitativ undersøkelse
I spørreundersøkelsen kommer det frem at gjennomsnittet mener at siden “Om oss” er ganske
oversiktlig, videre synes 48% av de som har svart på undersøkelsen at siden er forstyrrende med
at det er mye tekst, litt rotete og mangler luft mellom elementene. Det som de fleste nevner er at
det mangler telefonnummer på siden for kontakt, mer spesifikt om hva bedriften gjør og de
savner at nettstedet er mer interaktivt for brukerne. Det er et ønske om å lage en klarere
sammenheng mellom elementene. Det var ikke noe konkret svar på menyen sitt utseende, da det
var 50/50 mellom statisk meny og dynamisk meny. De fleste ser en tilhørighet mellom “Om oss”
og “Team” siden, det ble nevnt at at en mer sammenhengende fargebruk vil knytte sidene mer
sammen. 50,5% sier at de ikke ser en sammenheng mellom “Gründer” siden og de andre sidene,
det ble svart: det gjenspeiler verken i layout eller farge, viktig med dagligdagse ord slik at
budskapet blir mer forståelig og får solgt budskapet. For å se et detaljert resultat, se vedlegg C.

5.2 Alfa og Beta
5.2.1 Alfaversjonene
For alfaversjonen er det noen mangler på funksjoner og elementer. Nettstedet er ikke ferdig, men
det blir sendt ut for testing på de funksjonene og oppsettene som prosjektgruppen og
oppdragsgiver har diskusjoner om. Dette kan være for søkefunksjoner, om det skal være booking
eller chatbot på nettstedet.

For alfaversjonen er det utviklet to forskjellige versjoner. Den ene er designet og utviklet av
prosjektgruppen og den andre er designet av oppdragsgiver. Versjonen som kommer fra
oppdragsgiver er at de har designet en high-fidelity wireframe ut i fra brukertestene som
prosjektgruppen har gjennomført. Under kan man se bilder av versjon A9 og B10 for prosjektet.

9

Testside A (u.å) Hentet 14.februar 2020 fra https://itstud.hiof.no/~idacka/wordpress/
Testside B (u.å) Hentet 14.februar 2020 fra https://itstud.hiof.no/~idacka/TestB/wordpress/

10

73

Figur 5.1 - Forside testside A - Utviklet av prosjektgruppen

74

Figur 5.2 - Underdel av testside A - Utviklet av prosjektgruppen
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Figur 5.3 - Meny testside A- utviklet av prosjektgruppen

Figur 5.4 - Grunderside testside A - utviklet av prosjektgruppen
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Herfra og ned kan man se bilder av versjon B.

Figur 5.5 - Forside testside B - utviklet av prosjektgruppen
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Figur 5.6 - Underdel testside B - utviklet av prosjektgruppen
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Figur 5.7 - Gründerside testside B - utviklet av prosjektgruppen
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5.2.2 Betaversjon
Betaversjonen er utviklet for å teste nettstedets design og funksjoner. Det som blir testet er om
nettstedet kommuniserer godt med brukerne og om konseptet og budskapet kommer godt frem.
Det blir også testet om alt fungerer med designet, navigasjonen på nettstedet og om teksten på
siden gir mening og at den er godt synlig.

Under kan man se bilder fra betaversjonen av prosjektet.

Figur 5.8 - Header betaversjon - utviklet av prosjektgruppen
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Figur 5.9 - Forside oppsett bilde 1 beta - utviklet av prosjektgruppen
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Figur 5.10 - Forside oppsett bilde 2 beta - utviklet av prosjektgruppen
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Figur 5.11 - Menyvalg 1 beta - utviklet av prosjektgruppen

Figur 5.12 - Menyvalg 2 beta - utviklet av prosjektgruppen
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Figur 5.13 - Team siden beta - utviklet av prosjektgruppen

Figur 5.14 - Gründerside beta - utviklet av prosjektgruppen
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Figur 5.15 - Beta 2.0 header oppsett - utviklet av prosjektgruppen

Figur 5.16 - Meny oppsett beta 2.0 - utviklet av prosjektgruppen
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Figur 5.17 - Beta 2.0 om oss siden bilde 1 - utviklet av prosjektgruppen
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Figur 5.18 - Beta 2.0 om oss siden bilde 2 - utviklet av prosjektgruppen
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Figur 5.19 - Beta 2.0 gründersiden - utviklet av prosjektgruppen
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Figur 5.20 - Beta 2.0 nyheter siden - utviklet av prosjektgruppen
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Figur 5.21 - Beta 2.0 innhold artikkel - utviklet av prosjektgruppen
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5.3 Alfa testing
5.3.1 Resultat av alfa testing
For alfaversjonen ble det gjort en kortsortering, en kvalitativ- og kvantitativ A/B testing.
Kortsorteringen er en metode der det testes ut hvilke ord som settes opp på menyen, testeren blir
gitt bestemte ord med mulighet til å sette inn egne ord de selv mener passer inn. I den kvalitative
testingen ble det brukt “Think Aloud” teknikken og intervju, som tidligere har blitt brukt for
high-fidelity wireframe testing fordi det viser seg å være en effektiv metode for å få svar på hva
som fungerer og hva det er som må forbedres. Kvalitativt- og kvantitativ A/B testing blir gjort
for å se hvilke funksjoner og hvilket design som testerne liker best.
5.3.1.1 Kortsortering
Ut i fra benchmarkingen og testingen som er gjennomført, ble det valgt å foreta en kortsortering
med nye menyvalg, der ordene som blir brukt er tilpasset nettstedet og dets innhold. For å kunne
finne frem til det beste meny oppsettet, ble tre personer med forskjellig bakgrunn hentet inn for
testen.

Kortene som blir vist i figur 5.22 er de ordene som testpersonene fikk utdelt av prosjektgruppen
slik at de kunne lage det oppsettet de mente så mest logisk ut.
● Blogg/nyheter
● Prosess
● Fordel
● Hjem
● Om oss
● Tjeneste
● Tramet
● Gründere
● Kontakt
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Figur 5.22 - Valg kortsortering

Testperson 1
Figur 5.23 viser resultat av kortsorteringen gjort av tesperson 1.

Figur 5.23 - Kortsortering av testperson 1

92

Testperson 2
Figur 5.3 viser resultat av kortsorteringen gjort av tesperson 2.

Figur 5.24 - Kortsortering av testperson 2

Testperson 3
Figur 5. 25 viser resultat av kortsorteringen gjort av tesperson 3.

Figur 5.25 - Kortsortering av testperson 3
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Ekspertene samlet seg for å sette opp kortsorteringen basert på resultatet fra testerene. Figur 5.26
viser til kortsorteringen gjort av ekspertene.

Figur 5.26 - Resultat av kortsortering som er gjennomført av ekspertene.

5.3.1.2 Kvalitativt A/B testing
For å kunne få mer utdypende svar på hva de mulige brukerne ønsker seg av både design og
funksjonalitet ved nettstedet, ble det valgt å gjennomføre en kvalitativ testing. Der ble metoden
“Think Aloud” brukt. Testen ble gjennomført i et rolig miljø med noen til få distraksjoner, slik at
gruppen enkelt kunne ha kontakt med testpersonen.

Som følge av intervjuet fikk gruppen mye relevant informasjon om et mulig design for alfa
utviklingen. En blanding av statiske menypunkter og en dynamisk meny var ønsket, slik at
relevant informasjon kan være fremtredende, mens mindre nyttig informasjon kan åpnes hvis
ønskelig. For oppsettet på nettstedet var det versjon A som ble foretrukket av testpersonen. Dette
fordi de synes oppsettet på versjon B ble for mye, det var for mye informasjon på for liten plass.
Testpersonen ville gjerne blande de to versjonene, ved at de beholdt oppsettet som var på versjon
A, men hentet inn noen av elementene fra versjon B. Det ene elementet som var nevnt var
illustrasjonen som viser prosessen som Drivhuset hjelper sine kunder gjennom. Det var også et
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ønske om å fjerne telleren, da det i følge studenten kunne være misvisende, da det ikke var
sikkert hvor mye av det som er satt som gjennomførte samtaler var positive samtaler, og hvor
mange av de opprettede bedriftene som lever den dag idag.
5.3.1.3 Kvantitativ A/B testing
For kvantitativ A/B testing ble det sendt ut et spørreskjema laget med Google Forms med to
lenker til nettstedet. Resultatene vises i et sektordiagram med hvor mange som har stemt og hva
flertallet hadde stemt. Nettsted A er designet ut i fra high-fidelity wireframe og nettsted B er satt
inn med ønsket funksjoner og ideer fra benchmarking.

Designet på meny A var i form av en meny som kan lukkes og åpnes ved bruk mens i meny B er
det et statisk meny som alltid er synlig. I figur 5.27 vises det at 34,8 stemte på meny A og 65,2
stemte på meny B.

(Figur 5.3 og figur 5.5 viser testsidene A og B hvor man kan se designet.)

Figur 5.27 - Spørreskjema meny design / Hentet fra Google forms spørreskjema

Det ble testet om hva de fleste testerne ville ha brukt av chatbot eller kontakt- og bookingskjema,
for å finne hvilke funksjonell krav som faktiskt bør bli brukt. Ut i fra resultatene i figur 5.28 viser
det seg at 69,6% ville ha brukt kontakt- og bookingskjema mens 30,4% ville ha brukt en chatbot.
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Figur 5.28 - Spørreskjema chatbot vs. vanlige funksjoner / Hentet fra Google forms spørreskjema

Sektordiagrammet viser at 52,2% foretrekker “Hjem” på nettstedet B og 47,8% på A. Det som
skiller disse sidene er designet.

Figur 5.29 - Spørreskjema oppsett av nettsted / Hentet fra Google forms spørreskjema

“Gründer” siden er litt spesiell, oppdragsgiver vil at denne siden skal skille seg ut fra andre sider,
derfor ble det testet helt forskjellige design. Resultatet viser at 52,2% likte designet på “Gründer”
side B og 47,8% likte A.
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Figur 5.30 - Spørreskjema gründerside / Hentet fra Google forms spørreskjema

Et senere ønske fra oppdragsgiver var å ta bort søkefunksjonen, derfor ble det spurt et alternativt
spørsmål som det ikke var et krav å svare på, men likevel svarte alle testerne. Hele 69,6% svarer
at de ønsker eller bruker søkefunksjonen på nettstedet og 30,4% svarte det motsatte.

Figur 5.31 - Spørreskjema søkefunksjon / Hentet fra Google forms spørreskjema

Det ble også lagt inn et spørsmål om det var noe testerene ønsker å forandre/legge til i designet
der det var mulighet for å kommentere på dette. Det som kommer igjen hos testerne er at
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søkefunksjonen på nettsted A er litt forstyrrende, på desktop falt ikke den lukkbare menyen
(dynamiske meny) i smak hos noen av testerne fordi det krevde et ekstra steg (klikk) for å finne
frem til det de ønsket. Det å ha det synlig gjør det enkelt at man kan trykke direkte på neste side
man ønsker å besøke. Ellers positiv tilbakemelding på bruk av ikoner, animasjon og at det var
rent.

5.4 High-fidelity wireframe 2.0
Med inspirasjon fra første resultat av brukertesting ble det gitt en ny high-fidelity wireframe
(figur 5.32) fra oppdragsgiver. De nye high-fidelity wireframes ble laget ut ifra resultatene fra
brukertesting og diskusjoner med prosjektgruppen.
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Figur 5.32 - Wireframe 2.0 forside / Fra oppdragsgiver

99

Figur 5.33 - Wireframe 2.0 forside 2 / Fra oppdragsgiver
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Figur 5.34 - Wireframe 2.0 Om oss / Fra oppdragsgiver
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Figur 5.35 - Wireframe 2.0 Om oss 2 / Fra oppdragsgiver
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5.5 Beta testing
Betaversjonen av nettstedet er designet av oppdragsgiver. Den siste versjonen av nettstedet er
designet ut fra resultatene som er komme frem gjennom testing av de tidligere versjonene.
Ved å bruke wireframes fra betaversjonen fikk man med ønsker fra oppdragsgiver og man fikk
med de ønsker som brukerne hadde fra tidligere tester.

For beta testingen ble det gjort to kvalitative tester, der ett var i person og det andre ble gjort over
nett. Det ble også gjennomført en kvantitativ testing i form av en spørreundersøkelse som ble
laget i Google Forms og publisert på Facebook.

5.5.1 Resultat av beta testing
5.5.1.1 Kvalitativt testing
For å kunne gi brukerne en siste mulighet til å kommentere på design, oppsett og fargebruk, ble
det holdt enda en kvalitativ testing. Ved den siste testrunden ble det brukt to testpersoner slik at
prosjektgruppen fikk flere synspunkter og meninger å jobbe med. Her er ikke lenger Student 1
den samme som har blitt brukt tidligere, dette på grunn av vanskeligheter med intervjue.
Transkriberingen av begge intervjuer kan leses i vedlegg E for student 1 og vedlegg F for student
2.

Student 1, la ved gjennomgang av siden merke til uklare bokstaver ved header bildet, og ved
‘Hva du får’ seksjonen, der fargen brukt for “les mer” linken i headeren vil være uklar for de
med dårligere syn, grunnet en farge som smelter inn i bakgrunnen. Ved ‘Hva du får seksjonen’
ville student 1 anbefalt en tykkere skrift, eller større skrift, for å kunne fremme informasjonen
Drivhuset Østfold viser frem. Videre endres også ‘les mer’ knappen til en blå farge etter linken
er trykket, noe som var anbefalt å endres. Det ble også sagt at seksjons skiller kunne vært av
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interesse, slik at innhold og titler blir delt opp, enten via endring av bakgrunnsfarge, eller ved en
boks.

Derimot, etter gjennomgang av siden konkluderte student 1 med at siden var godt organisert og
oversiktlig, samt viste til hva Drivhusets konsept er, selv ved lite lesing av innhold. Siden var
ifølge student 1 lett å navigere, men det var et ønske om en vertikal meny, istedenfor en mega
meny slik det er nå.

Student 2 beskriver siden som enkel og lett, men at dette kan bli kjedelig i lengden. Dermed var
det satt et forslag om å gjøre siden mer aktiv, for å trekke til seg flere brukere. Det er også lett å
miste interessen ved ‘om oss’ siden, da det nå er for mye informasjon som blir vist. Ved
spørsmål om navigasjonsmenyen, var det en positiv tilbakemelding, da denne var opplevd som
oversiktlig, eneste som ble sett negativt på var at kontakt undersiden ikke blir vist frem andre
steder enn i den nedtrekkbare menyen. Derimot er menyens design som nedtrekkbar beskrevet
som det beste valget.

Student 2 ser en tilhørighet mellom sidene, men beskriver oppsettet av gründersiden som noe
rotete, da oppsettet ikke er like strukturert. Derimot er det ikke noe generelt student 2 ville ha
endret i designet, enn det som allerede er nevnt.
5.5.1.2 Kvantitativ testing
En kvantitativ test av betaversjonen var ikke planlagt i den opprinnelige arbeidsplanen, men
prosjektgruppen opplevde nyttige resultater fra en slik testing. Det ble derfor gjennomført en
kvantitativ test på betaversjonen for å finne ut om brukerne forstår hva Drivhuset Østfold er og
om deres budskap kom godt frem samt design og navigering på nettstedet.

Figur 5.33 viser at 57.9 % prosent av de som tok spørreundersøkelsen forstod hva konseptet til
bedriften er og de vet hva Drivhuset driver med. Men det er også 42.1% av de som svarte som
ikke forstår eller skjønner hva konseptet til Drivhuset er.
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Enten om det ikke kommer klart nok frem på nettstedet eller om det som står på nettstedet ikke
gir noe mening eller forklarer hva Drivhuset er for noe.

Figur 5.36 - Spørreskjema konsept / Hentet fra Google forms spørreskjema

For oppdragsgiver er det viktig at budskapet for bedriften kommer klart frem, figur 5.34 viser at
78,9% mener at budskapet kommer klart frem mens 21,1% syns det ikke kommer klart nok frem.

Figur 5.37 - Spørreskjema budskap / Hentet fra Google forms spørreskjema

For sidens design, som sett ved figur 5.35, viser det at 73,7% designet til nettstedet er behagelig,
26,3% syns det ikke var noe behagelig, i forhold til fargebruk og fontbruk.
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Figur 5.38 - Spørreskjema design / Hentet fra Google forms spørreskjema

Da oppdragsgiver ønsket en statisk meny, samt en ekstern meny ved siden av dette, som utdyper
mer informasjon, og gir tilgang til undersidene, var det viktig at menyen var lett å navigere. Som
sett i figur 5.36 viser det seg at 68,4% synes det er enkelt å navigere på nettstedet, mens 31,6%
syns det er vanskelig.

Figur 5.39 - Spørreskjema navigasjon / Hentet fra Google forms spørreskjema

Under spørsmålene til undersøkelsen hadde brukertesterne muligheten til å skrive inn en
kommentar om det var noe de ønsket å forandre på. Det som kom frem var at de mente at den
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var lang å lese og at budskapet bør komme frem i løpet av kort tid. Et annet punkt som dukket
opp var at de syntes at en dobbel meny var unaturlig. Testerne ble irritert når de trykket på noen
av lenkene på menyen så scrollet den nedover på samme side.
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6 Implementering
6.1 Valg av teknologier
I dette kapittelet kan man lese om teknologiene som gruppen har valgt til nettstedet de
redesigner. Det står skrevet om hva som er valgt og hvorfor det er valgt. Det er også skrevet om
andre teknologier som er undersøkt og analysert, men som endte opp med å ikke passe inn i
prosjektet.

6.1.1 Våre anbefalinger
På bakgrunn av meta analysen, egne undersøkelser og testing av diverse plugins og temaer som
kunne ha vært aktuelle, vil prosjektgruppen anbefale bruk av OnePress som tema på bakgrunn av
dets minimalistiske design, og enkle løsninger.

For bruken av plugins vil prosjektgruppen anbefale EasyPractise som en booking funksjon, da
den er enkel å bruke fra prosjektgruppens standpunkt, og har et behagelig design. Det er også
mulig å koble og synkronisere kalendere med funksjonen, for å få en bedre oversikt over ledige
tidspunkt. For et kontaktskjema anbefales bruken av Visual Form Builder da denne pluginen er
lett å forstå, samt kan endres på lett av oppdragsgiver hvis det er ønskelig. Elementor kan, hvis
ønskelig av oppdragsgiver, bli brukt for grundersiden, for å få denne så lik det gitte high-fidelity
wireframe som mulig, og også gjøre det responsivt.

Bruken av chatbot vil ikke være anbefalt av prosjektgruppen, på bakgrunn av meta analysen og
dens innhold, samt prisen per måned som er oppført i kapittel 2.2.1, men dersom oppdragsgiver
ønsker dette i bruk på nettstedet vil det bli innført.
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6.1.2 Endelig løsning
Oppdragsgiver ønsket originalt, etter våre analyser og tester, å bruke temaet OnePress, da det vil
gjøre det enklere for dem å kunne forstå oppsettet og selv kunne endre på informasjon ved senere
tid. Men etter gjennomgang av betaversjonen (kapittel 6.2.3), ble det bestemt av temaet The7
heller skal brukes på grunnlag av prisforskjellen. De ønsket heller ikke lenger å bruke chatbot
ved sitt nettsted med tanke på prisen som er satt for de fungerende chatbotene.

Derimot ville oppdragsgiver sammenkoble en annen prosjektgruppens arbeid med booking
funksjon og eventkalender inn på deres fremtidige nettsted. Denne besluttningen er tatt da de
ikke trengte en ekstern booking når en funksjon var i utviklingsfasen. For bruken av
kontaktskjema vil Elementor bli brukt.

Tidligere i prosjektperioden var det ønsket av oppdragsgiver å bruke et spamfilter for
kommentarfeltet på nettstedet, men ved et senere møte ble det bestemt at et kommentarfelt ikke
skal brukes, dermed ble bruken av spamfilter fjernet.

Etter flere runder med samtaler sammen med oppdragsgiver og brukertesting har det endelige
valget for menyen falt på en blanding av statisk og dynamisk. Menyen ender da som en god
blanding av disse med at den starter som en statisk meny og går over i en dynamisk meny som
åpnes når brukeren trykker på den. For å kunne bruke denne funksjonaliteten er det valgt å bruke
pluginen Max Megamenu, som er en responsiv plugin, og legger seg i den originale
navigasjonsmenyen.

6.2 Front-end
6.2.1 Alfaversjon
Under utviklingen av alfaversjonen ble det bestemt å lage to forskjellige testsider, som videre vil
bli kalt testside A og testside B. Disse sidene baserer seg begge på temaet Onepress, som er valgt
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grunnet sin likhet til gitte wireframes. Ved alfaversjonene vil gratis versjonen av OnePress bli
brukt, men ved mulig leveranse, vil OnePress Plus være det gjeldende tema for å ha tilgang til
alle funksjonene. For både testside A og testside B vil header tekst, og fargen på siden være det
samme, grunnet den grafiske profilen. Ved dette tidspunktet ble det ikke laget et dattertema for
utviklingen, da temaet ikke ble bestemt før utviklingen av beta siden.
6.2.1.1 Testside A
Forside
Ved testside A (figur 5.1) var det mulig å sette opp fire av de originale seksjonene fremvist ved
wireframes, grunnet begrensninger i gratisversjonen. Det var også ønsket et mer lekent design
ved oppsettet og bruken av farge, dermed er farge bruket annerledes enn fra de gitte wireframes.
Seksjonene som ble plassert er om oss, tjenester, kontorplassering og call to action.

Om oss siden ble satt opp som en enkel introduksjon for tjenester seksjonen. Bruken av
informativ tekst i headeren ble valgt under et møte med oppdragsgiver, slik at brukere lett kan få
informasjonen de trenger. Tjenester seksjonen er satt opp likt slik som i gitte wireframes, men
mangler derimot de valgte fargene, grunnet manglende id’er og separate klasser for denne
seksjonen. Ved kontor plasserings seksjonen er det brukt fyll bilder fra Unsplash, da bilder av de
nåværende kontorene ikke er tilgjengelig. Oppsettet derimot følger wireframes gitt av
oppdragsgiver.

Ved den siste seksjonen (figur 5.2) er et kontaktskjema lagt inn i call-to-action seksjonen.
Kontaktskjemaet er utarbeidet i Visual Form Builder for testing og analyse av plugins bruk
(kapittel 2.2.3). Ved wireframes var det presentert et bilde ved siden av kontaktskjemaet, men
dette er byttet ut med fyll tekst, da bruken av et bilde ved siden av var usikkert. For footeren ved
siden, er den holdt tom, da det ved gitte wireframes ikke var presentert hva som var ønskelig i
denne seksjonen. Fargen er derimot endret for å følge den grafiske profilen.
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Meny oppsett
Navigasjonen ved testside A er satt opp ved hjelp av pluginen Groovy Menu, for å kunne få en
nedtrekkbar navigasjonsmeny (figur 5.3) ved desktop versjonen. Denne pluginen er justert enkelt
til å følge designet gitt i wireframes. Forskjellen her er at font størrelsen er mindre, og istedenfor
kontorplassering, så er det satt en søkeknapp der den informasjonen skulle vises. Dette er fordi
det var usikkert om en søkeknapp skulle brukes ved siden eller ikke, dermed ble dette satt inn for
testing. Meny oppsettet følger også side valgene Drivhuset Østfold viste frem.

Gründerside
Gründersiden (figur 5.4) er satt opp ved å bruke Wordpress sitt eget sideoppsett Gutenberg, der
kolonner er laget, for å kunne presentere innholdet som ønsket ved wireframes. Målet med
gründersiden var at den skulle skille seg ut i fra resterende sider ved Drivhuset, men fortsatt ha
en tilkobling til resten av nettsiden. Forskjellene mellom gründersidens oppsett og wireframes er
hovedsakelig bakgrunnsfargen. Dette på bakgrunn av usikkerhet rundt omfanget av endringen,
da dette ville vært i effekt ved andre sider. Boksen med informasjon ved siden av bildet er også
annerledes, da teksten er mindre, og bakgrunnen ikke overlapper med bildet ved siden av.
6.2.1.2 Testside B
Forside
Ved testside B (figur 5.5 og 5.6) ble det satt opp fire seksjoner, der svar fra intervjuer og
brukertester ble tatt i bruk. Seksjons fordelingen består av prosess, om oss, tjenester og
beskrivende tall for bedriften. Denne rekkefølgen ble bestemt etter fullført kortsortering (kapittel
5.3.1.1).
Prosess siden ble tatt i bruk etter svar fra den kvalitative testingen, der intervjuobjektet forklarte
at det var et ønske om å vite prosessen man går igjennom med Drivhuset Østfold ved å ta
kontakt, slik at man som gründer kan få et innblikk i deres bedrift modell (kapittel 5.1.2). Etter
en samtale med oppdragsgiver ble denne prosessen fremvist, og dermed plassert ved testside B.
“Om oss” og “tjenester” er satt opp likt ved testside B som i testside A da det ikke var noen
negative tilbakemeldinger om denne informasjonen. Siste seksjon inneholder de forklarende

111

tallene til Drivhuset, der brukere kan se hvor mange gjennomførte veiledninger de har, hvor
mange oppstartsbedrifter etc. Da Drivhuset ønsket en liten relasjon til Drivhuset Norden ved
siden, ble disse tallene tatt med for å kunne representere Drivhuset som en del av de resterende
kontorene.

Footeren sitt oppsett er annerledes enn fra testside A, da det inneholder informasjon om
åpningstider, samt hvilke studiesteder de holder til ved. På denne måten vil denne informasjonen
være med alle sidene til Drivhuset Østfold. Dette er lagt til, da det ved et kvalitativt intervju ble
nevnt at denne type informasjon burde være synlig (kapittel 5.1.2), men at det også er ønsket å
vite hvilke dager de er ved hvert studiested. Denne informasjonen er ikke med, da det enda er
usikkert, men vil bli tatt med videre ved senere anledning.
Meny oppsett
Navigasjonsmenyen ved testside B er laget som en standard meny, med statiske elementer. Dette
er ikke satt opp på bakgrunn av tidligere testing, men for fremtidig testing av brukernes eget
ønske, opp imot testside A sin nedtrekkbare meny. Menyens oppsett er annerledes fra testside A,
da det ved testside B er benyttet svarene fra kortsortering (kapittel 5.3.1.1) for
navigasjonsmenyen sitt oppsett. Søk knappen er til stede ved begge sider, for å teste ulike
funksjonaliteter (kapittel 5.3.1.3).

Gründerside
Oppsettet av gründersiden (figur 5.7) ved testside B er satt opp så enkelt som mulig, for å kunne
ha en drastisk forskjell mellom testside A sitt gründer oppsett, og grunnet den kvantitative
undersøkelsen (kapittel 5.1.3) der testpersonene ikke så en sammenheng mellom gründer og
resterende sider. En mulig endring ved denne siden er bruken av den beige fargen fra den
grafiske profilen, da denne er beskrevet som bakgrunnsfarge. Denne fargen kunne vært i bruk
ved informasjonen om bedriftene under bildet, for å gi siden et helhetlig utseende.
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6.2.2 Beta
Før utviklingen av betaversjonen, ble det gitt nye wireframes, som på bakgrunn av testing og
undersøkelser gjort av prosjektgruppen, var endret fra det originale designet. Dermed er både
design og fargebruk endret for å følge det nye oppsettet.
Forside
Ved nettsiden ble wireframes utdelt av Drivhuset Østfold fulgt (figur 5.32), men det er derimot
noen forskjeller ved fargebruk. Slik siden er nå, er den rødlige fargen representert ved navigasjon
menyen, dersom man har datamusen over elementet, ved ikoner, lenker, og ved footer headere
som blir representert over hele siden. Ikonene ved wireframes viser en mørk grå tone, samt en
lysere blå som står i stil med den grafiske profilen sin mørkere blå, vist som ikon fargene. Dette
er ikke tatt i bruk da png filene for disse ikonene ikke er sendt over av oppdragsgiver, dermed er
ikoner fra Font Awesome brukt som en stedfortreder til gitte ikoner er tilstede. Derimot følger
resten av farge bruket det gitte oppsettet.

Oppsettet av forsiden (figur 5.8, 5.9 og 5.10) har alle elementer gitt ved wireframes satt opp,
utenom gründer seksjonen og våre hovedpartnere seksjonen. Dette er på grunn av vanskeligheter
med et gratis tema, men ved implementering ved Drivhuset sin egne side, vil Pro versjonen være
i bruk, noe som gir oss muligheten til å flytte på seksjoner, og legge til ekstra. På denne måten vil
gründer seksjonen være inkludert. Utenom dette, er alfa sidens oppsett så likt wireframes som
mulig, der den følger header bildet, og oppsett av informasjon.

Seksjon 1, er også seksjon 1 ved wireframes, der hva Drivhuset kan gjøre for mulige gründere
eller entreprenører vises frem. Seksjon 2, også seksjon 2 ved gitte wireframes, viser til hva de
kan hjelpe mulige brukere med, samt litt informasjon om hvordan hver av disse ressursene kan
hjelpe. Seksjon 3 er annerledes fra wireframes, da kontor seksjonen skal komme før
hovedpartnere, men dette kan endres ved implementering. Seksjon 4, seksjon 3 i wireframes, er
da kontorene. Her er fyll bilder brukt, da det ikke er gitt bilder av lokalene. Seksjon 5, seksjon 6
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ved gitte wireframes, er den siste seksjonen for siden, og viser da frem nyhetene fra Drivhuset
Østfold. Nyheter seksjonen er plassert riktig, da det skal være den siste seksjonen ved forsiden,
men gründersiden skal stå før, noe som ikke har vært mulig med gratis versjonen. Hvis man ser
bort ifra slike endringer, vil sidens oppsett representere wireframes gitt av Drivhuset Østfold.
Meny oppsett
For menyen ved beta siden, var det ønskelig fra oppdragsgiver at det skulle være 4 statiske
menypunkter som refererer til kapitler ved forsiden, med en mer informativ meny ved siden av.
Et krav til denne menyen var at den skal åpnes ved klikk, ikke ved å holde datamusen over
elementet, slik som ved dropdown elementer. Derimot, ble det ikke spesifisert oppsett av denne
menyen, dermed har prosjektgruppen satt opp to forskjellige menyer for sammenligning av
oppdragsgiver.

Meny 1, som sett i figur 5.11, har en mega meny under den originale menyen for å vise frem
elementene Drivhuset Østfold ønsket som undersider. Ved mega menyen er det satt en mørk blå
bakgrunn, som følge av den grafiske profilen og tidligere ønske som bakgrunnsfarge ved
dynamiskmeny. Meny elementene er hvite, men endres derimot til den rødlige fargen
representert ved navigasjonsmenyen over. Dette oppsettet gir et rent og enkelt uttrykk, og vil
være oversiktlig for brukere av nettstedet.

Ved meny 2, som sett i figur 5.12, er menyen fra originale wireframes brukt, for å kunne vise
forskjellen mellom begge menyvalg. Dette meny oppsettet, bruker også den mørkeblå fargen
som bakgrunn, med hvit tekst som endres til den rødlige beskrevet i den grafiske profilen ved å
holde en datamus over elementet. Annerledes fra det første meny oppsettet er at det er vertikalt
istedenfor horisontalt. I tillegg til dette, er fonten brukt ved meny 2 fet, noe som er representert i
originale wireframes, men står i kontrast til menyvalg 1.
Team siden
Oppsettet av team siden (figur 5.13) er relativt likt som ved originale wireframes, da dette var
ønsket av oppdragsgiver, det er tatt inspirasjon fra sidene de har oppe til dags dato, for å kunne
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ha flere varianter og valg for oppdragsgiver med leveranse. Slik siden er bygd opp, er ansatte ved
siden representert med et sirkulært bilde, som bryter opp oppsettet som tidligere er brukt, og kan
gjøre siden mer interessant for brukere, da den skiller seg mer ut.
Gründersiden
Ved gründersiden var det ønsket å følge et lignende oppsett slik som ved team siden, dermed er
dette fulgt, noe du kan se ved figur 5.14. Derimot er farge bruket annerledes, for å gjøre det
enklere for brukere å skille disse to sidene. Den rødlige fargen fra logoen er representert ved
gründerbedriftens navn, for å skille ansatte fra gründere, og for å trekke blikket mot denne
seksjonen. Ved å bruke de sirkulære bildene, slik som vist ved team siden, vil dette også hjelpe å
bryte ned informasjonen ved siden.

6.2.3 Beta 2.0
Etter gjennomgang av beta siden med oppdragsgiver, og basert på tidligere tester, ble det satt i
gang endringer, som også baserer seg på ny informasjon oppdragsgiver ønsket å legge til.
Forside
Ved forsiden (figur 5.15) var det originalt fire menypunkter som var festet til forsiden, slik at
besøkende enklere kan finne frem til det viktige innholdet på forsiden. Etter en gjennomgang
med oppdragsgiver, ble det bestemt at dette ikke var ideelt, da det kan gjøre det vanskeligere for
brukerne å finne de mer detaljerte sidene. Dermed er disse menypunktene byttet ut med side
navigasjon som bare vises ved forsiden. På denne måten vil funksjonaliteten oppdragsgiver
ønsket være tilstede ved forsiden, men det vil også gi brukerne flere måter å undersøke siden på,
samt gjøre det enklere for dem å finne frem til viktig innhold.

Menyvalg og oppsett
Da de originale menypunktene ble satt som sidenavigasjon ved forsiden, er disse byttet ut med
koblinger mot gründersiden og om oss siden. Disse er synlig som statiske elementer ved siden.
Hvis brukerne ønsker mer informasjon, eller bruker navigasjonen forran å scrolle ved forsiden,
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vil de få opp flere valg ved en nedtrekkbar meny. Menyvalgene tjenester og book veiledning er
også fjernet fra den nedtrekkbare menyen, da de ikke er nødvendige. Book veiledning er nå
tilstede som en knapp i menyen, mens tjenester er fjernet helt da tjenester blir presentert via om
oss siden. Team siden er også presentert ved om oss siden, for å minske antall menyvalg (figur
5.16).
Om oss siden
Ved om oss siden (figur 5.17 og 5.18), er det nytt innhold, da det ikke var gitt hvordan
oppdragsgiver ønsket oppsettet ved første versjonen, derimot etter gjennomgang av siden, ble
disse ønskene presentert. Det samme her gjelder for gründersiden. Ved om oss siden blir det
presentert mer detaljert innhold av informasjonen man finner ved forsiden, samt informasjon om
ansatte og medlemmer av styret ved Drivhuset Østfold.

Første innholdsdel viser frem historien til Drivhuset Østfold, og hvordan de ble en del av
Drivhuset Norden, som kan være relevant informasjon for mulige brukere av siden. Deres visjon
og mål blir også presentert nedenfor dette, som sett i figur 5.17. Her vil det være mulig for
brukerne å laste ned deres strategi plan, for å få en bedre forståelse av hvordan Drivhuset Østfold
jobber, og deres moral, og det er også en mulighet for å få vite mer om Drivhuset generelt.

Samme informasjon som ved forsiden, angående deres tjenester de kan tilby nye gründer og
entreprenører, slik at det er en større sjans for at mulige brukere kan finne frem til dette. Det er
også en mulighet for å få mer informasjon om de forskjellige tjenestene de tilbyr. Til slutt ved
siden får man informasjon om Drivhusets ansatte, og deres styre. Koblingen mellom styret og
Drivhuset blir også presentert.

Gründersiden
Som nevnt tidligere, er informasjonen for gründersidens design (figur 5.19) på plass, det mangler
derimot fortsatt innhold av hvilke gründere og hvilken relevant informasjon som skal forklare
siden. Designet for gründersiden er satt opp med inspirasjon fra om oss siden, for å føre videre
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den røde tråden mellom sidene. Derimot er oppsettet av gründere satt opp med de originale
wireframes i bakhodet, da dette var et ønsket oppsett fra oppdragsgiver.

Det som er endret her fra det originale designet, er at bedriftsnavnene er øverst, og i større font
enn navnet, med etableringen nedenfor. Denne fonten er satt i den blåe fargen fra Drivhuset for å
følge deres instruksjoner over fargebruk og oppsett. Boksen bak er også i den beige fargen for
samme grunn. For å kunne skille mellom hvilken av boksene man har musepekeren ovenfor, er
det tatt inspirasjon fra animasjonen ved forsiden under tjenestene, slik at innholdet får en animert
skygge bak seg, slik at brukeren alltid vet hvor de er hen på siden.
Nyheter
Nyheter (figur 5.20) er et nytt innholdselement, som har vært tilstede ved tidligere testsider, men
som ikke har hatt et spesifikt oppsett tidligere. Oppsett for nyheter siden er gjort enkelt og
minimalistisk der, for å følge den grafiske profilen, tittelen for artikkelen har en rød link, som får
en linje under teksten når musepekeren er ovenfor. Teksten er også forstørret, noe som også er
gjort med paragrafen nedenfor. Det er satt slik at innholdet fra artikkelen ikke vises under
tittelen, men heller et selvvalgt sitat, eller interessant informasjon som kan trekke brukerne inn.
Hvis artikkelen har et fremhevet bilde, vil dette bli vist ved siden av artikkelen på samle siden.
Hvis det ikke er et bilde derimot, vil det ikke bli plassert et fyll bilde, men teksten vil bli dyttet
innover, slik at første bokstav står likt med starten av bildet ovenfor.

Inne på selve artikkelen (figur 5.21) er artikkelens tittel endret til blå fargen vist i den grafiske
profilen, som også kan ses på publiseringsdatoen. Linkene derimot for andre artikler skrevet i de
månedene eller av den forfatteren er røde. På høyre siden av artikkelen er det satt opp en widget,
som viser til de nyere artiklene publisert av Drivhuset Østfold. Grunnen til dette er å føre
brukerne videre på siden, hvis de kommer inn på en eldre artikkel.
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Første som blir sett i artikkelen er det fremhevede bilde, før selve teksten kommer. Teksten her
er også forstørret. Kommentarfeltet er fjernet, da det var et ønske fra Drivhuset Østfold at dette
ikke skulle være tilgjengelig, grunnet mye spam tidligere.
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7 Leveranse
7.1 Leverans av tester
Resultatene av brukertestingen som er gjennomført gjennom prosjektperioden er dokumentert og
presentert til oppdragsgiver. Disse resultatene ble presentert over tid ettersom de forskjellige
brukertestene ble ferdige.

Alle de dokumenterte brukertest resultatene kan leses i kapittel 5.

7.2 Løslatelses kandidat
Løslatelses kandidaten som er laget i temaet The7, er satt opp likt som versjon to av beta
utviklingen (kapittel 6.2.3), da dette designet er hva oppdragsgiver ønsket, og representerer
wireframes som er gitt tidligere (figur 5.32). Likheter fra beta utviklingen er den generelle
fargeprofilen, der den grafiske profilen (figur 3.5) er fulgt. Sidens generelle utseende fra beta
versjonen (figur 5.8-5.21) er lignende, men det er derimot noen endringer på design og oppsett.

7.2.1 Forside
Forsidens utseende er lignende beta versjonen i dets oppsett, og følger wireframes gitt til
prosjektgruppen under beta utviklingen. Likheter består av det generelle oppsettet av seksjoner,
der seksjon 1, 3 og 4 er lignende oppsettet fra beta siden. Derimot er det gjort endringer for å få
inn oppdragsgivers ønsker, samt gi en likhet til wireframes.
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Figur 7.1 - Forside løslatelseskandidat bilde 1 - Skjermdump

Ved header bildet er selve bildet det samme som tidligere, derimot er det ikke like mørkt som
tidligere, da det nå er en boks rundt tekstinnholdet i headeren. For å følge gitte wireframes, er
tekstinnholdet lagt nederst til venstre i header området, med informerende tekst som via les mer
knappen fører deg til om oss siden til Drivhuset Østfold. Tittelen i tekstboksen følger den
grafiske profilens retningslinjer angående fargebruk og fontbruk. Meny oppsettet er også endret,
noe som kan leses om i kapittel 7.2.2.

Ved seksjon 1 kan man se en stor likhet til oppsettet gitt i beta versjonen, noe som var ønsket av
oppdragsgiver. Nytt derimot ved hele forsiden er bruken av font tykkelsen 400, noe som gir en
tynnere font. Dette er på grunn av oppdragsgivers ønske om å ikke bruke en fetere font vekt enn
litt under normalen. Dette repeterer seg gjennom hele nettsiden. Seksjon to er endret for å
representere wireframes bedre, der det senere vil bli plassert et bilde på høyre siden av en telefon
med Drivhuset Østfold sin gründer app, som til dags dato er under utvikling. Derimot er det satt
inn plass som er justert til å passe inn ved siden av teksten, slik at Drivhuset Østfold bare trenger
å legge inn et bilde ved senere anledning. Ikonene som er hentet fra FontAwesome er brukt
grunnet deres likhet til ikoner brukt i wireframes, der deres farge heller er satt til den blåe fargen
(figur 7.2).
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Figur 7.2 - Forside løslatelseskandidat bilde 2 - Skjermdump

Seksjon tre (figur 7.3) bærer også en likhet til oppsettet i beta versjonen. Bildene brukt er hentet
fra en gratis bildebank, og er satt som fyll bilder, da Drivhuset Østfold sine bilder av lokalene
ikke enda er på plass grunnet Covid-19. Seksjon fire består av logoene til Drivhusets
hovedsamarbeidspartnere, som var presentert ved beta siden, men kontorlokalene og sponsor
informasjonen var byttet om grunnet gratisversjonen av temaet, og hindringer det ga (kapittel
6.2.2).

Figur 7.3 - Forside løslatelseskandidat bilde 3 - Skjermdump
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Seksjon fem består av Drivhusets egne gründere, der informasjon om bedriftens mål er publisert.
På bakgrunn av at noen av bedriftene ikke er lansert, eller har informasjon som enda ikke kan
deles, så er det tre bedrifter presentert med bilde av deres daglige leder, deres navn, bedriftsnavn
og et lite avsnitt med informasjon om selve bedriften. Dette er satt inn som PNG bilder for å
holde på oppsettet ønsket av oppdragsgiver.

Seksjon seks er den siste seksjonen ved forsiden (figur 7.5), og består av nyheter. Her vil det bli
presentert fire forskjellige nyhetssaker, som er valgt av oppdragsgiver. Det vil dermed ikke bli
oppdatert automatisk ved å poste et nytt innlegg, men vil heller vise akkurat det som er ønsket.
En endring her fra wireframes er bakgrunnsfargen, da oppdragsgiver ønsket denne i den samme
fargen som seksjon tre til fem, slik at bakgrunnsfargen til innholdet kunne være hvit. Her er den
grafiske profilen fulgt ved bruk av farger og font.

Figur 7.4 - Forside løslatelseskandidat bilde 4 - Skjermdump
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Figur 7.5 - Forside løslatelseskandidat bilde 5

7.2.2 Meny oppsett
Menyens oppsett er drastisk endret fra de gitte wireframes fra oppdragsgiver (figur 5.32), som
originalt skulle ha noen menyvalg i header menyen og en nedtrekkbar meny med flere menyvalg
som tok brukeren videre til sidens diverse undersider. Da dette under testing (5.5.1), og
gjennomgang av oppdragsgiver virket vanskelig å navigere seg gjennom, ble det satt i gang
endringer. Tidligere har det vært et ønske fra en av prosjektgruppens testpersoner å ha noen få
menyvalg i header navigasjonen, dermed ha en nedtrekkbar meny der brukere kan finne mer
informasjon (kapittel 5.3.1.2). På bakgrunn av dette, og oppdragsgivers ønske om et mer
brukervennlig design ble menyen og menyvalgene endret.

Figur 7.6 - Header meny løslatelseskandidat - Skjermdump
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I figur 7.6 kan man se stor forskjell på antall menyvalg i headermenyen. Istedenfor å ha faste
menypunkter som scroller nedover forsiden tilgjengelig, vil det nå være mulige å booke
veiledning og ta kontakt med bedriften enklere og raskere en tidligere. I den nedtrekkbare
menyen er også antall menyvalg endret, da det nå er 4 valg. Menyvalgene tjenester og teamet er
nå samlet under om oss siden for å ha så få menyvalg som mulig, slik som sett i figur 5.16.
Likheter med tidligere design er kontaktinformasjonen i navigasjonsmenyen, som også finnes i
footeren (kapittel 7.2.8). Her er derimot informasjonen oppdatert.

Figur 7.7 - Menyvalg løslatelseskandidat - Skjermdump

7.2.3 Om oss
Design oppsettet til “om oss” siden ble presentert ved utviklingen av den andre betaversjonen
(kapittel 6.2.3), og ble presentert til prosjektgruppen under et møte med oppdragsgiver. For “om
oss” siden følges da figur 5.34 og figur 5.35. Denne siden har ikke mange endringer etter beta
utviklingen, der hovedendringene består av å fjerne les mer linkene under fordelene, samt legge
til logoer under styret seksjonen.
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Under fordelene ble les mer linkene fjernet på grunnlag av at det ikke var mer informasjon som
trengtes å gis, da all informasjonen nødvendig er tilgjengelig ved “om oss” siden eller forsiden.
Logoene under styre bildet i styre seksjonen er lagt til for å representere samarbeidspartnere i
Drivhuset Østfold, og deleiere av bedriften. Personene i styret er også ansatte i de forskjellige
ansettelses plassene som er representert i logoene, nemlig Høgskolen i Østfold, Fredrikstad
Kommune og Halden Kommune (figur 7.12). Dette er lagt til da det var et ønske fra
oppdragsgiver å vise frem medlemmene i styret.

Strategiplanen ble byttet ut av oppdragsgiver, og det punktet representerer nå deres årsmagasin
for 2019.

Figur 7.8 - Om oss løslatelseskandidat bilde 1 - Skjermdump
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Figur 7.9 - Om oss løslatelseskandidat bilde 2 - Skjermdump

Andre endringer ved om oss siden er bildene brukt ved siden. Disse er til offisielle bildene som
vil bli brukt. Ved ansatt seksjonen er det også satt opp et kort over hver av bildene presentert.
Dette betyr at ved å sette musepekeren over bildet, vil kontaktinformasjonen, navn og stilling til
personen bli fremvist. Dette er representert ved figur 7.11.

Figur 7.10 - Om oss løslatelseskandidat bilde 3 - Skjermdump
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Figur 7.11 - Om oss løslatelseskandidat bilde 4 - Skjermdump

Figur 7.12 - Om oss løslatelseskandidat bilde 5 - Skjermdump
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Figur 7.13 - Om oss løslatelseskandidat bilde 6 - Skjermdump

Figur 7.14 - Om oss løslatelseskandidat bilde 7 - Skjermdump

7.2.4 Gründere
Gründersiden fra prosjektgruppens standpunkt er ferdigutviklet, selv om det er en mal som står
ved siden. Dette er grunnet informasjon vi ikke har tilgang på angående gründerne. Selve sidens
oppsett følger samme design som ved beta utviklingen, men derimot litt mer luft under
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informasjonen om gründerne. Selve informasjonen vil bli plassert av oppdragsgiver, da han er
kontaktpersonen for de forskjellige gründer bedriftene som har godkjent at deres informasjon blir
lagt ut på siden. Her vil det da bare være å legge inn relevant informasjon i den ferdigstilte
malen.

Figur 7.15 - Gründere løslatelseskandidat bilde 1 - Skjermdump

Figur 7.16 - Gründere løslatelseskandidat bilde 2 - Skjermdump
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7.2.5 Nyheter
Oppsettet på nyhetssiden ble drastisk endret av oppdragsgiver, da han ønsket et nytt design og
oppsett på siden. Denne endringen fra oppdragsgiver kom sent i utviklingen, nærmere bestemt
under utvikling av løslatelse kandidaten.
På grunn av tidspunktet endringen kom, var det ikke mer tid igjen i prosjektet til å starte en en
runde med undersøkelser og brukertesting.

Figur 7.17 - Nyheter løslatelseskandidat bilde 1 - Skjermdump

Originalt var oppsettet satt opp av en liste, som sett ved figur 5.20, et listet oppsett, med en linje
mellom hvert innlegg for å skille informasjonen. Her er det nå heller brukt et grid for å sette opp
artiklene med tre på hver rad, og 9 artikler på hver side, for å gjøre det mer oversiktlig for
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brukerne. Nederst på siden vil man finne tall der man kan endre på hvilken side som er synlig,
slik at man får sett eldre saker.

Inne på artikkelen vil man ha muligheten til å kunne velge kategori eller søke på et blogginnlegg
ved høyre sidebar. Bildet vil også vise diverse metadata slik som tagger og publiseringsdato. Ved
endt artikkel, vil brukerne ha en mulighet til å finne frem til andre artikler publisert hos
Drivhuset, enten den forrige i rekken, eller ut av en liste nedenfor.

Figur 7.18 - Nyheter løslatelseskandidat bilde 2 - Skjermdump
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7.2.6 Kontakt
Kontaktsiden er satt opp annerledes fra resten av nettsiden, for å kunne plassere informasjonen
gitt på en enkel og ryddig måte, som vil være behagelig for brukeren å navigere seg gjennom.
Ikonene brukt er hentet fra FontAwesome og er lagt inn med den rødlige fargen, slik at den
grafiske profilen blir fulgt.

Figur 7.19 - Kontakt løslatelseskandidat bilde 1 - Skjermdump

For å enklere kunne navigere seg gjennom kontaktinformasjonen er den lagt på linje med
ikonene som tidligere er nevnt ovenfor. Dette er grunnet mengden informasjon som skal gis, da
flere kan vise dette med et kart, noe som er vanskelig med to kontor lokasjoner. Dermed er dette
satt på linje med resterende kontaktinformasjon for bedriften.
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Figur 7.20 - Kontakt løslatelseskandidat bilde 2 - Skjermdump

7.2.7 Vår historie
Vår historie siden var originalt ikke påtenkt, men ble under utviklingen av løslatelseskandidaten
en relevant side for om oss siden, for å enklere kunne vise frem historien om hvordan Drivhuset
Østfold ble en del av Drivhuset Norden. Inspirasjon er tatt fra Drivhusets håndbok, som bærer et
moderne og minimalistisk design. Denne informasjonen er plassert på en ekstern side istedenfor
på selve om oss siden, for å minske mengden tekst og innhold.
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Figur 7.21 - Vår historie løslatelseskandidat bilde 1 - Skjermdump

Informasjonen bytter plassering mellom hvert andre element, der den går fra høyre og venstre.
Dette er gjort for å kunne bryte opp mengden tekst, og for å gjøre det enklere å lese igjennom
siden. Som sett ved figur 7.20 og 7.21, er bilder representert for å hjelpe med nettopp dette ved
historien om Drivhuset Norden. Derimot ved historien om Drivhuset Østfold er generell
informasjon om hvordan de ble en del av Drivhuset Norden plassert på venstre side av siden, for
å fortsette med samme mønster som ovenfor (figur 7.22), men har faktatekst ved sin høyre side
istedenfor et bilde, for å bryte opp mønstre, samt kunne gi interessant informasjon om bedriften.
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Figur 7.22 - Vår historie løslatelseskandidat bilde 2 - Skjermdump

Figur 7.23 - Vår historie løslatelseskandidat bilde 3 - Skjermdump

7.2.8 Footer
Footer var ikke diskutert før utviklingen av løslatelses kandidaten, men to elementer, som
tidligere er brukt ved beta testingen, ble tatt med videre. Ved footerens venstre side finner man
en navigasjonsmeny, som er den samme som finnes i hovedmenyen. Dette er for at brukere
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enklere kan både se hvilken side de er på, og kan endre side ved å bruke footeren. Hvor man
finner kontorene er også inkludert, noe som var testet ut ved beta versjonen (figur 5.19).
Annerledes derimot fra footeren i beta testingen er fargen ved overskriften, som er hvit
istedenfor den rødlige. Dette gir footeren et mer behagelig design og gjør den mer leselig. De
forskjellige sosiale mediene Drivhuset bruker er også representert, men derimot på en mer
profesjonell måte. Personvernerklæring og informasjonskapsler er også linket i footeren for å
overholde GDPR.

Figur 7.24 - Footer løslatelseskandidat - Skjermdump

136

7.2.9 Forskjellen ved skallering
Forside

Figur 7.25 - Forside nettbrett / Skjermdump
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Figur 7.26 - Forside mobil / Skjermdump

Meny

Figur 7.27 - Meny ved nettbrett og mobil / Skjermdump
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Om oss

Figur 7.28 - Om oss nettbrett / Skjermdump
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Figur 7.29 - Om oss mobil / Skjermdump
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Gründere

Figur 7.30 - Gründere nettbrett / Skjermdump

Figur 7.31 - Gründere mobil / Skjermdump
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Vår historie

Figur 7.32 - Vår historie nettbrett / Skjermdump

Figur 7.33 - Vår historie mobil / Skjermdump
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Nyheter

Figur 7.34 - Nyheter nettbrett / Skjermdump

143

Figur 7.35 - Nyheter mobil / Skjermdump

7.2.10 Gjennomgang av kravspesifikasjonene
7.2.10.1 Generelle krav
Utviklingsplattform
Nettstedet til Drivhuset Østfold er utviklet i Wordpress med temaet The7, da dette var et ønsket
tema fra oppdragsgiver.

Kapasitet, sikkerhet, hastighet og pålitelighet
Drivhuset Østfolds månedlige besøkende (kapittel 2.4.1) overskrider ikke hostens maks antall
besøkende, dermed er det en større sjanse for at siden ikke overarbeides. For hastigheten er
bilder med mindre bildestørrelse, da under Wordpress sine egne anbefalinger på filstørrelse, tatt i
bruk for å øke sidens hastighet, og alle plugins samt temaet og wordpress holdes oppdatert, noe
som hjelper ved sikkerheten også. Videre for sikkerhet er pluginen Akeeba Backup som jevnlig
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tar backup av siden, slik at siden selv ved et sikkerhetsproblem, eller ved uhell, kan
gjenopprettes. En plugin for SSL (Secure Sockets Layer) er også lastet opp for å sikre
kommunikasjonen mellom brukere og Drivhuset Østfold. Nettsiden vil også bli oppdatert når
siden har minst brukere for å sikre en god brukeropplevelse. Drivhuset Østfold bruker også
HTTPS og har gyldig sertifikat for dette, slik at brukere tryggere kan sende inn personlig
informasjon.

Skalering og brukergrensesnitt
Siden er satt opp med tre forskjellige utseender, som fordeler seg mellom datamaskin, nettbrett
og telefon (kapittel 7.9), slik at nettstedet skal skalere seg fint nedover og oppover uten
hindringer. Siden er også satt opp med universell utforming i bakhodet (kapittel 7.2.10.3).

7.2.10.2 Funksjonelle krav
Etter møter med oppdragsgiver, ble det bestemt at et kontaktskjema, booking funksjon og en
eventkalender skulle implementeres på nettstedet, der en ekstern gruppe utvikler event
funksjonen og booking funksjonen. Dette vil dermed komme til siden ved en senere anledning.
Kontaktskjemaet er derimot satt opp under kontaktsiden (kapittel 7.2.6).Kontaktskjemaet bruker
Honeypots (kapittel 2.1) for å sikre at minst mulig spam skal komme gjennom kontaktskjemaet
og reCAPTCHA V3. Menyen er også som tidligere forklart en nedtrekkbar meny, som ønsket av
oppdragsgiver.

7.2.10.3 Ikke funksjonelle krav
SEO og GDPR
Det er lastet ned en plugin med navnet Yoast SEO, som sikrer at hver side er optimalisert for
søkemotorene, ved å basere seg på leselighet til sidene, og språkbruket. For å sikre at Drivhuset
Østfold følger reglene for GDPR vil det komme en informasjonsboks opp på siden, men dersom
denne ikke blir trykket er både informasjonskapslene og personvernerklæringen mulig å finne i
footeren ved siden ved alle undersider. Det er også tatt i bruk sikkerhetstiltak ved siden (kapittel
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7.2.10.1) for å hindre mest mulig for mulige angrep på siden. Som nevnt tidligere bruker
Drivhuset Østfold HTTPS (kapittel 7.2.10.1), noe som sikrer at GDPR blir overholdt.

Universell utforming ved WCAG 2.0 og grafisk profil
Siden i seg selv er 100% responsiv (kapittel 7.2.10.1), samt ved å følge den grafiske profilen vil
farge bruket ved linker og overskrifter være godt synlige. Resterende tekst har hex koden
#333333, da dette er en mykere svart farge, som komplimenterer nettsidens utseende bedre, samt
er godt synlig for brukerne. Fontbruket følger også den grafiske profilen, der fonten Source Sans
Pro er brukt. Denne fonten er lett leselig, og er justert opp til en større skriftstørrelse for å sikre at
alle kan lese hva Drivhuset Østfold vil informere om. Ved siden er det ingen slidere, men dersom
dette blir satt i bruk ved senere anledning vil denne bli justert til å ha en spesifikk fart der de
fleste vil kunne se bildet, samt mulighet for å stoppe slideren ved å hovere over bildet. Skjemaet
har en stor størrelse, og bruker samme fargetrekk som resten av siden, for å sikre en
sammenheng mellom undersidene, samt kunne holde på synligheten av tekst.

7.2.11 Akseptansetest
For

å sikre

oppdragsgivers tilfredsstillelse

av samarbeidet med

prosjektgruppen i

prosjektperioden, og av løslatelses kandidaten ble det gjennomført en akseptansetest. Testen ble
gjennomført muntlig via Microsoft Teams, der både oppdragsgiver og prosjektgruppen var i
rolige miljøer, der det var lite til ingen forstyrrelser. Før testen ble gjennomført, ble det satt opp
punkter for gjennomføring:

● Sidens design og oppsett
○ Utforming av siden
○ Vurdert opp mot wireframes
○ Vurdert opp mot forventninger
● Funksjonaliteter
○ Er siden funksjonaliteter brukervennlig
○ Samarbeid under prosjektperioden
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Disse punktene er valgt for å sikre at alle aspekter av samarbeidet blir dekket.

7.2.11.1 Sidens design og oppsett
Fra oppdragsgivers synspunkter, er alle sidene redigerbare fra bedriftens side, noe som gir dem
muligheten til å endre bilder, tekst etc. i senere tid, uten å måtte legge inn innstillinger for
størrelse selv. Profilmanualen er også i følge oppdragsgiver fulgt ved alle sidens underside.
Forside
Ved gjennomgang av forsiden sier oppdragsgiver at siden er eller mindre helt lik gitte
wireframes og ønsker gitt i møter, der den også representerer bedriftens ønsker godt. Headeren
har endret seg en del på bakgrunn av tester, men har i oppdragsgivers øyne, et godt oppsett der
han foretrekker det gjeldende oppsettet med en kontakt knapp og en booking knapp i headeren.
Ved selve menyen sier han at denne er ganske endret i løpet av prosjektperioden, men da
representerer både oppdragsgivers og testpersoners ønsker for antall undersider, samt
innholdsmessig. Valget som ble tatt om å sette sammen team og partner sidene, og legge dem inn
på om oss siden er oppdragsgiver også fornøyd over.

Gründere
Gründer siden er siden som er endret mest på fra originale wireframes, dette da som
oppdragsgiver forklarte, på bakgrunn av et rotete oppsett som ikke var veldig brukervennlig.
Budskapet var heller ikke fokusert på. Derimot er oppdragsgiver veldig fornøyd med dagens
oppsett av gründer siden, der han beskriver det som en velfungerende side som både er godt
formatert og informativ.

Om oss
Om oss siden som også er endret på bakgrunn av testpersoners tilbakemeldinger på tidligere
wireframes, og har nå også fjernet linkene under tjenester. Det er også lagt til en ekstra seksjon
som ikke er i wireframes. Derimot er dette oppsettet fra oppdragsgivers side full av relevant
informasjon, og har et fint strukturert oppsett.

147

Kontakt
Ved kontaktsiden var det frie tøyler, da oppdragsgiver var usikker på hva som var ønsket ved
denne siden, derimot beskriver han oppsettet som er kommet til som annerledes fra resten av
siden, men fortsatt sammenhengende, noe han tar som positivt, da det gir et lite avbrekk fra
oppsettet som er sett ved de andre sidene.

Nyheter
Ved nyhetssiden sier oppdragsgiver at oppsettet er ganske endret fra originale ønsker, men at han
er fornøyd med oppsettet og synes det fungerer bra, og har en ryddig tilnærming.

Siden i sin helhet
Siden i sin helhet står i følge oppdragsgiver over forventningene siden oppstarten i januar.
Oppsettet er relativt likt i forhold til wireframes, og endringene som er gjort er godkjent og priset
av oppdragsgiver.

7.2.11.2 Funksjonaliteter
Ved siden har prosjektgruppen implementert et kontaktskjema ved siden, som finnes ved kontant
siden. Grunnet sammenkobling med en annen gruppes funksjoner (kapittel 6.1.2) er dette den
eneste funksjonen prosjektgruppen har satt opp ved siden. Derimot er denne funksjonaliteten
beskrevet som meget brukervennlig av oppdragsgiver, og uten unødvendige funksjonaliteter.

7.2.11.3 Samarbeid i prosjekt perioden
Etter samarbeidet startet i januar, har oppdragsgiver sagt at det i starten var forvirrende å vite
hvem han skulle forholde seg til, men etter en satt kontaktperson ble valgt, har det ikke vært et
problem. Derimot sier han at samarbeidet har gått veldig bra hele veien.
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8 Diskusjon
I dette kapittelet kan man lese om hva som fungerte i prosjektet, hva som kunne fungert bedre og
om hvorfor gruppen endte opp med de funksjonene som er valgt i prosjektet. Videre kan man
lese om hvilke metoder som ble brukt og hvordan samarbeidet i gruppen fungerte.

8.1 Produktet
Det endelige produktet er utviklet i et samarbeid mellom prosjektgruppen, oppdragsgiver og
brukerne. Underveis i prosjektet kom det opp flere uenigheter i både design og funksjoner, da
oppdragsgiver og brukerne ønsket seg forskjellige løsninger.

Ettersom nettstedet har blitt utviklet med både oppdragsgiver og brukere i tankene, har deres
innspill, ideer og tanker gjennom diskusjoner og brukertesting hele tiden blitt tatt i betraktning.
Dette er gjort for at alle parter skal bli fornøyde og resultatet blir et nettsted som alle er fornøyde
med. Det som kom frem i brukertestingen er at de fleste forstår konseptet og budskapet, men det
var noen som ikke syntes det kom frem godt nok. Bakgrunnen for at de mener det ikke kommer
frem klart nok var at det var for mye tekst og unødvendige innholdselementer på nettstedet som
gjemte bort det bedriften egentlig holdt på med og hva budskapet deres var.

Målet til prosjektgruppen var å utvikle et velfungerende nettsted til Drivhuset Østfold, slik at det
skal være enklere for fremtidige gründere og entreprenører å starte en dialog med Drivhuset
Østfold. Målet ville på slutten av prosjektperioden blitt testet ut med potensielle fremtidige
brukere for å finne ut om målene hadde blitt nådd. Men på grunn av at det ikke ble nok tid igjen i
prosjektet, etter litt utsettelser i planer pga. Covid-19.

Prosjektgruppen er fornøyd med arbeidet og metodene som har blitt brukt gjennom
prosjektperioden.
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For utviklingen av Drivhuset Østfold ble prosjektgruppen presentert flere high-fidelity
wireframes laget av oppdragsgiver som viste et ønsket design ved forsiden, gründer siden, team
siden og menyens oppsett (figur 3.1 - 3.4). For å sikre både oppdragsgivers og brukeres positive
syn på nettsiden, ble det gjort kvantitativ og kvalitativ testing av gitte wireframes.
Testresultatene ble presentert til oppdragsgiver, samt to forskjellige alfa sider, der første siden
var basert på oppdragsgivers originale ønsker, og andre siden var basert på brukernes oppfatning
og ønsker om tillegg.

På bakgrunn av testresultatene ble prosjektgruppen presentert et nytt sett wireframes som ble
utviklet på bakgrunn av testpersonene og intervjuobjektene sine ønsker (figur 5.32 - 5.34). Beta
siden ble utviklet på bakgrunn av disse wireframes, og ny testing av wireframes ble ikke gjort, da
det skulle settes fokus på beta sidens oppsett og utseende under testingen. En hovedside ble
utviklet for beta versjonen, men en ekstern side med et annerledes meny oppsett ble utviklet. Ved
den eksterne siden ble et lignende design fra de originale wireframes brukt for en nedtrekkbar
meny, mens det ved beta siden ble utviklet en mega meny. Både kvalitativ og kvantitativ testing
ble gjennomført for beta siden og den eksterne menyen, der ønsker og endringer ble presentert til
oppdragsgiver.

Ved løslatelseskandidaten ble det satt igang en del endringer under utviklingsperioden, for å få
siden slik oppdragsgiver ønsket. Sidens utseende er hovedsaklig slik som utseende til beta siden,
derimot er siden meny endret i design, samt er noen få endringer gjort ved forsiden og om oss
siden. Ved den endelige siden er det 9 undersider samt forsiden som er utviklet, der to av dem
står tomme. De som står tomme er event siden og booking siden, da en annen prosjektgruppe har
ansvaret for utviklingen av disse funksjonene. Originalt ville det ha vært 7 undersider å utvikle,
med forsiden tatt i betraktning, men sidene for personvernerklæring, informasjonskapsler og
Drivhusets historie ble lagt til.

8.1.1 Uenigheter i design
I designet på nettstedet har det vært flere uenigheter underveis i prosjektperioden.
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● Dynamisk meny vs statisk meny
○ Uenigheten mellom en dynamisk meny, som oppdragsgiver ønsket og en statisk
meny som prosjektgruppen mente var den beste løsningen. For å finne ut av hva
som var den beste løsningen ble det gjort en testing, og resultatet kapittel 5.1.3 av
den testen viste at brukerne var komfortable med å bruke begge. Derfor ønsket
oppdragsgiver å kombinere en statisk meny og en dynamisk meny på nettstedet.

● Sideoppsett - Nyhetssiden og gründer siden
○ Nyhetssiden- Uenighet og mye endringer
For nyhetssiden var det et satt oppsett, godkjent av oppdragsgiver før utviklingen
av løslatelseskandidaten startet, der innleggene ble vist frem vertikalt (figur 5.20).
Dette oppsettet var brukt under brukertesting av siden gjennom alfa og beta
testingene, og hadde da ingen negative brukeropplevelser. Under utviklingen av
løslatelseskandidaten ville derimot oppdragsgiver endre på designet drastisk, der
denne typen oppsett ikke var testet, og på grunn av tidspunktet dette ble presentert
var det heller ikke tid til å teste.

○ Gründer - Usikkerhet ovenfor oppsett pga tester.
Gjennom hele prosjektperioden har det vært diskusjoner om hvilket oppsett som
har viste frem Gründerne på best mulig måte. Dette fordi oppdragsgiver ville ha et
oppsett, mens prosjektgruppen og brukerne ville ha andre oppsett på siden. Som
en løsning på diskusjonen ble prosjektgruppen og oppdragsgiver enige om at
brukernes oppsett av siden var den beste løsningen.

8.1.2 Uenigheter i funksjoner
● Chatbot
Oppdragsgiver ønsket en chatbot for å gjøre det enklere for brukerne og bedriften å ha en
enkel kommunikasjon. Dette for å slippe masse mail overalt, telefonsamtaler og
meldinger på Facebook siden.
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Prosjektgruppen så på chatbotter som en god løsning til å begynne med. Men etter at det
ble gjennomført forskning på chatbotter ble det klart at dette ikke var en god løsning for
nettstedet da chatbotter ikke har en universell standard, og har dermed ikke blirr utviklet
fullstendig i forhold til dagens standard. Hele analysen av hvorfor chatbotter ikke var en
god løsning for dette prosjektet kan leses i kapittel 2.1.1. Etter en presentasjon av
analysen og brukertestingen, og en liten diskusjon mellom oppdragsgiver og
prosjektgruppen så ble det bestemt at det ikke skulle brukes en chatbot på nettstedet.

● Booking skjema
Oppdragsgiver ønsket seg et bookingskjema på nettstedet. Midtveis i prosjektperioden
ble det nevnt at oppdragsgiver ville at bookingskjema skulle være koblet opp mot en
applikasjon som skulle sendte alle meldingene til en og samme e-post adresse. Dette for
at det skulle være enklere for bedriften å holde en oversikt over alle henvendelsene som
kom inn. Grunnen til at et bookingskjema ikke ble koblet opp mot en applikasjon er fordi
det ikke var en del av prosjektbeskrivelsen og manglende kunnskaper hos
prosjektgruppen.

● Søkefunksjon
Oppdragsgiver mente at det ikke var et behov for en søkefunksjon på nettstedet. Dette
begrunnet han med at det ville skape mer forvirring for brukerne enn det ville være til
hjelp. Prosjektgruppen mente at en søkefunksjon kunne gjøre det lettere for brukerne å
finne informasjonen de lette etter. Et resultat av brukertesting kapittel 5.3.1.3 viser at
brukerne ønsket en søkefunksjon på nettstedet. Oppdragsgiver fikk presentert alle
meninger og brukertester, men valgte å ikke ha en søkefunksjon på nettstedet.
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8.1.3 Uenighet ved leveranse
Løslatelseskandidat
Ved utviklingen av løslatelseskandidaten var det originalt bestemt å bruke teamet OnePress da
dette var temaet som var anbefalt av prosjektgruppen grunnet nøye testing og intervju med
studenter, og et satt wireframe var valgt. Derimot ble det gitt et ønske fra oppdragsgiver rett før
utviklingen av løslatelseskandidaten av bytting av tema, men samme design skulle beholdes.
Grunnet at testingen av både beta og alfa sidene er gjort via temaet OnePress og dens
funksjonaliteter anbefalte prosjektgruppen å fortsette med det originale temaet på bakgrunn av
tilbakemeldinger fra testpersoner og intervjuobjekter.

Etter selve endringen av tema, ble det også gjort endringer i menyen sitt oppsett, der man kan se
det originale oppsettet i figur 5.11, og det nye oppsettet i figur 7.6. Da dette ikke er et oppsett
som tidligere er testet, og grunnet tiden dette ble presentert, får ikke prosjektgruppen gjort en
testing på denne typen oppsett. Derimot er det satt inn et ønske fra en av intervjuobjektene under
A/B testingen om et slikt oppsett, da dette kunne være mer ryddig og enklere å navigere seg
gjennom.

8.2 Metode (forklaring)
Prosjektgruppen vurderte to forskjellige metoder for å gjennomføre prosjektet, agile og vannfall.
Det ble sett på fordeler og ulemper ved begge metodene for å kunne finne den metoden som
fungert best for prosjektet.

Vannfallmetoden ble vurdert først, både med fordeler og ulemper. Etter en gjennomgang av hva
denne metoden kunne tilby gruppen så ble den vraket i fordelen av en agile metode. Dette fordi
den ikke gir den friheten man har i agile til å kunne bevege seg fritt mellom de forskjellige
fasene. Den agile metoden ble valgt fordi den gir prosjektgruppen mulighet til å endre og
forbedre de forskjellige delene av prosjektet underveis i prosjektperioden.
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Ved å bruke en agile metode kan gruppen bruke en iterativ metode11, dette gir gruppen en
mulighet til å bryte ned prosjektet i mindre biter. Som for eksempel innen utvikling. Ved å bruke
den iterative metoden kan gruppen hele tiden planlegge, implementere og teste frem til alt
fungerer som det skal og frem til brukerne er fornøyde med produktet.
(Agile Alliance, 2020)

Videre så ble agile valgt fordi man kan kjøre daglige stand-up møter som er en kort og enkel
metode for å kunne holde alle oppdatert på hvordan prosjektet beveger seg, om det er noen
problemer eller om det er noe som må gjøres på nytt.

8.3 Videre arbeid
Nærme slutten av prosjektperioden bestemte oppdragsgiver seg for å bytte tema på nettstedet på
grunn av prisen. Med det nye temaet (The7) er nettstedet utviklet etter hva oppdragsgiver ønsker
seg på nettstedet med tanke på hvordan designet ser ut og hvilke funksjoner som er med.

For nettstedet har det blitt gjennomført testing av high-fidelity wireframes, alfa- og
betaversjonene for å finne ut av hva brukerne mener om nettstedet og hva de mener trenger en
forandring. Det er også testet for å finne ut av om Drivhuset Østfold kan forbedre budskapet og
kommunikasjonen sin med brukerne enda mer.

For nettstedet har det blitt gjort testinger for wireframes, alfa- og beta versjonene for å finne
behovene og meninger til brukerne, også hvordan Drivhuset Østfold kan forbedre budskap og
kommunikasjon med dem. Da det på slutten av prosjektperioden ble valgt et nytt tema, er det
behov for å kjøre nye tester på temaet og designet som er valgt. Dette fordi de brukertestene som
prosjektgruppen har gjennomført ble laget på det temaet som ble valgt bort. Resultatene av de
andre brukertestene som har blitt gjort, testing av funksjoner, oppsett av sider og forskjellige
løsninger på menyen, kan bli brukt videre da de ikke er avhengige av temaet.

11

Agile Alliance. (u.å.). What is Iterative Development. Hentet 25. Februar 2020 fra

https://www.agilealliance.org/glossary/iterative-development/#q=~
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9 Konklusjon
Prosjektgruppen har skrevet åpent og uten en fast leder, slik at alle har hatt mulighet til å komme
med løsninger og ideer. I prosjektperioden ble det satt opp møter med oppdragsgiver etter behov
via digitale flater, slik som Microsoft Teams, for å kunne løse problemer som dukket opp under
prosjektperioden, samt holde oppdragsgiver oppdatert på prosjektet. Gruppen er veldig fornøyd
med valg av en agile arbeidsmetode, da dette ga muligheten til å jobbe videre i prosjektet selv
om hindringer dukket opp.

Drivhuset Østfold sitt formål er å skape robuste entreprenører som kan bidra til å forme
fremtiden. Med dette i tankene var deres ønske å redesigne sitt nettsted, der budskapet skal stå i
fokus, da dette tidligere er nedprioritert. Ved siden var det ønsket å benytte en chatbot, et
kontaktskjema og en booking funksjon, men bruken av en chatbot ble fjernet på bakgrunn av
meta analysen og pris vurdert opp mot funksjonalitet. Nettsiden ble utviklet via CMS verktøyet
Wordpress, originalt med temaet OnePress, men endret seg til temaet The7 etter utviklingen av
beta versjonen. I prosjektperioden er det utviklet fire forskjellige nettsteder, to for alfa versjonen,
en for beta versjonen og en løslatelseskandidat for Drivhuset Østfold. Ved det ferdige produktet
er funksjonelle, ikke funksjonelle og generelle krav tatt i bruk, for å sikre at budskapet kommer
frem, samt for å følge GDPR og kravene for universell utforming ved WCAG 2.0.

En del tester ble utført for å sikre at brukernes meninger ble høyt prioritert samt for å sikre at
budskapet kom godt nok frem ved siden. Her er det brukt både kvalitative og kvantitative
metoder under testing. Ved brukertestene kom det frem at i starten var det lite sammenheng
mellom forside og undersider, noe som kan være forvirrende for brukeren, samt at informasjonen
på siden ikke tok i bruk et enkelt språkbruk. Derimot ved siste testing kom det frem at flere
forstår Drivhuset Østfold sitt konsept ved å benytte seg av siden, samt at sidens oppsett er
behagelig og enkelt å navigere seg rundt på.
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Under utviklingen av leveransen har det vært noen hindringer, da ved raske avgjørelser og
endringer fra oppdragsgiver, men grunnet god kommunikasjon og nøye oppdatering av
prosjektets løp, er disse hindringene løst raskt uten flere hindringer etter. Derimot er siden sett på
som velfungerende fra oppdragsgivers side, samt at utformingen og designet er over
forventningene oppdragsgiver hadde når samarbeidet startet i januar.

Med dette mener prosjektgruppen at prosjektet fyller Drivhuset Østfold sine ønsker og
forventninger. Gruppen er fornøyde med resultatet og samarbeidet, og mener at utviklingen ble i
største grad utført som planlagt, selv med de endringene som kom underveis i prosjektet.
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11 Vedlegg
Vedlegg A - Heuristisk evaluering: Wireframe til Drivhuset
Ekspert 1:
Wireframen til de forskjellige sidene har forskjellig design og er ved første øyekast noe
oversiktelig, men det er noen små detaljer som ikke stemmer med hverandre eller som mangler,
som gjør at sidene virker enkle, men samtidig kjedelige.
Det som er en stor mangel er at sidene ikke er konsistente i design og at man ikke ser at sidene
henger sammen. Disse manglene er at sidene mangler footer og at bookingen vises kun på
hovedsiden, noe som gjør det slitsomt for brukeren å finne frem igjen til bookingen.

Menyen virker enkel og grei, men hvorfor ligger kontaktinformasjonen i menyen? Den bør være
et sted enten i footer eller en egen side der man kan lett finne denne informasjonen utenom å
måtte gå gjennom menyen på siden.

Ekspert 2:
Wireframes for designet er oversiktlig og ryddig, det er ikke noe på siden som stjeler
oppmerksomheten med en gang du kommer på siden. Litt vanskelig å se hvor en side slutter og
en annen side starter, de trenger litt klarere markører på hvor start og slutt er. Savner at det ligger
en footer på bunnen av sidene hvor man enkelt kan finne kontaktinformasjon til bedriften.
Menyen er veldig liten, sliter med å se den klart med en gang. Savner at det ikke er en større og
mer markant meny.

Nettstedet er enkelt å navigere, er ikke noen veldig store mangler på siden. Designet på siden er
minimalistisk, fargevalget er rolig og behagelig å se på. Fargevalget gir litt assosiasjoner til at det
er et nettsted for et spa. Teksten er lett å lese, sidene er veldig oversiktlige og luftige.
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Alt i alt er siden grei, ikke noe støy som forstyrrer brukeren i å finne det de leter etter. Bare man
gir det litt tid til å lete..
Designet er behagelig, ingen harde/sterke farger som forstyrrer. Tekst og oppsett er helt greit.
Savner litt klarere grenser mellom sidene, en større meny og en footer på hver side hvor man kan
finne kontaktinformasjonen enklere.

Ekspert 3:
Wireframen i de forskjellige bildene er noenlunde like, hvis vi ser bort ifra gründer siden, men
man ser derimot fortsatt en rød tråd mellom dem. Hovedsiden eller om oss siden er ved første
øyekast oversiktlig, men har veldig mye informasjon som blir vist til besøkende med en gang,
noe som kan forvirre dem, og gjør det vanskeligere for besøkende å finne enden på nettstedet.

Informasjonen til begge studiesteder står heller ikke på nettsidens footer eller meny, noe som kan
være nyttig for studenter ved avdeling Halden. Da vil også drifttider for begge studiesteder være
relevant å ha på nettstedet.

Nettstedet er lett å navigere seg rundt på, men en enkel meny som har få hovedpunkter. Her
kunne mer relevante overskrifter også blitt tatt med, slik som ressurser, eller veiledning.
For selve designet er det enkelt og minimalistisk, som er positivt, det er en bra fargepalett som er
brukt, men den kunne ha blitt brukt på en bedre måte, for å opptre mer profesjonelt.
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Vedlegg B - Kvalitativt intervju transkribering: Wireframe test
Student 1 - ØSS, 22 år
Student 1 - Fredrikstad, M413… Er dette nettsiden dere har laget?
Intervjuer - Nei, det er wireframes eller bilder da av designet dem har lyst på. Så hva er det du
tenker når du ser det her?
Student 1 - G
 anske greit simplistisk design… ta kontakt med oss, ja… ja, kan kanskje få med
noen ressurser fra Altinn da. Okey, ganske greit direkte her ja. Men, drivhuset er jo også her da
(Halden), så de burde også få begge adressene fra begge studiestedene, det burde de få inn her.
Men ellers er det… logo? Hvorfor skal de ha logoen dems? Var det det du fikk spesifisert?
Intervjuer - Dette er design de har laget selv, derfor vil vi teste det ut og se hva folk synes om
det, er det noe som trengs av endringer, om… nå har jeg ikke fortalt hva budskapet til bedriften
er enda, det vil jeg ikke si før på slutten, for å se hva du selv synes.
Student 1 - J a, men det er basically sånn at de har, ikke sant, at de har lyst til å gi, på en måte, at
de er folka som skal guide dere da. Ehm, hamburgermenyen fungerer den? Nei, det gjør den
ikke. Nå ble det mye kritikk her. Ehm, menne en annen ting er jo at ehm… fordeler og ressurser
ja, hva er det da? Ehm, at du kommer… Ja book veiledning, så dette blir jo lissom i toppen da,
for jeg tenker…. først, du får jo se da, eller dette er det første folk ser da (scroller opp til book
veiledning). Veiledning med oss… ehm, jeg tenker, at hvis du er gründer da, og der første du ser
er, hei book veiledning, det er sånn der, men hva er dere? Ikke sant? Så burde heller kanskje ta å
ta veiledningen… eventuelt kanskje litt senere, eller faktisk vise hva man har sånn at man tar
informasjonen om dem over veiledning, book oss, og ehm… og ha de to her da (viser til
informasjonsboksene og innholdet over), kan jo også egentlig fungere… for det her er egentlig
ganske fine da. Også kan man bare… men en ting er atte, her blir det bare helt, dette bildet here
her kan være unødnvendig, det kommer an på hva de egentlig vil da, og da på en måte skal de
lissom highlite hva egentlig de forskjellige bedriftene allerede har da. Menne… det er jo sånn
derre… hvis jeg som en bedrift på en måte da kommer inn så… personlig hadde ikke jeg brydd
meg om hvordan bedrifter har gjort det fra før av. Det bryr jeg meg egentlig ikke om, for ehm de
bedriftene på en måte, kommer jo an på, men de kan være konkurrenter ikke sant. Så jeg vil
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heller at de bruker… Dette kunne heller hva vært en sånn pop up da (viser til kontakt oss
skjemaet). Hvis du har det sånn at hvis du går opp på toppen da, så kan det komme en sånn chat
boks ikke sant, istedenfor at det er kundeservice da så er det ta kontakt med oss, ikke sant. For da
får du veldig mye av den der, at du får… du har ganske mye informasjon og du har ganske mye
unødvendig informasjon da. Ehm… og det er jo sånne ting man egentlig bare kunne ha gjort mye
bedre igjen da. Så halvparten av siden er vell egentlig ganske bortkastet.
Intervjuer - Men sånn som du ser på siden nå, hvor oversiktlig er den for deg? Du har jo presset
på noen av punktene der, men hvis vi snakker om spesifikke ting på siden, hvor oversiktlig er
den?
Student 1 - Ja det er jo utrolig simplistisk da, og en minimalistisk tilnærming, så den er jo
oversiktlig, ehm men det er sånn atte man klarer ikke å få direkte oversikt da, ikke sant, så da,
det er ikke sånn at man ser egentlig hva faen de er om da. Sånn derre, okei, så sånn ca her da,
(gått opp til toppen av png bildet), dette er jo det du ser, veiledning med oss, et lite innovativt
sted for studenter, så klarer du faen ikke å se det nederste da. Du klarer så vidt å se da, så det er
egentlig dårlig spacet sånn nettsiden er laget, for man klarer lissom ikke å se hva de egentlig skal
gjøre da.
Intervjuer - Så det blir på en måte litt forstyrrende da eller?
Student 1 - H
 mm, nei egentlig ikke, jeg bare… ikke forstyrrende på den måten der da, prøver
vell å komme til sånne der buzzwords, ikke noe terminologi her. Men nei det er egentlig bare at
det… det er ikke forstyrrende, bare at du bruker et par ekstra sekunder da på å faktisk finne ut
hva det er og når det kommer til oppmerksomme mennesker så er det tre sekunder som teller. Så
hvis du egentlig ikke har… at de ikke kan forstå hva som skjer på tre sekunder så er det bare å
klikke ut igjen. Så bruker man, istedenfor et lokalt tilbud som drivhuset da, kommer man til sånn
derre cloud baserte internasjonale løsninger da, som kommer med sånn spesialdesign der da, som
kanskje ikke har lokasjonene eller hardware, men som er enklere og på en måte har bedre
streamlined onboarding service da, hvis det er det det heter. Det man heller burde gjøre er at man
tar, okey, man starter lissom med om dem her (rett under headeren), og hvis man scroller ned så
er det ca., hvis man scroller ned forbi hit da (bunnen av om oss seksjonen), så popper det opp en
sånn boble da som sier, hei har du lyst til å ta veiledning med oss da. For det er sånn at, du er, det
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er ikke vits i å prøve å få tak i folk med, igjen da, når det første er da book time med oss, men jeg
vet jo ikke hva dere kan da, ikke sant. Men ja, hvis det heller står et lite innovativt sted for
studenter, vi egner oss for studentbedrifter og egne virksomheter, og vi vil ha samarbeid med
deg, her er veiledning, her er kontorene, også er fordeler og ressurser her, og så bare, okey, de
har jo ganske bra shit her da, så bare pling, veiledning. Så fjerner du den dritten der
(mellombildet). Ehm, dette her kan bli bedre (bildene med navn under).kanskje for en student da,
bare… hvis det er faktisk kjente bedrifter her da, for veldig få personer har hørt om en kjent
studentbedrift, det er veldig få om det, ehm, så hvis det ikke er noen kjente studentbedrifter, så er
det egentlig ikke noe vits i å ha det, for du er en student da, så kommer du inn her også står det
på den listen der new, ehm sånn derre, hjemmelaget brus AS, sånn derre, hvem er de? Eksisterer
de fremdeles? Kanskje man søker det opp, også gikk de konkurs for tre år siden, så bare okey
kanskje jeg ikke skal velge de her ikke sant. Ehm, så heller sånn at de egentlig ikke… de burde
egentlig bare ha, de burde ikke highlite noe da av det før de faktisk har en bedrift som faktisk har
klart å overleve i en viss periode, og vokser i størrelse da, at man faktisk kan si at de har veldig
suksessfulle bedrifter, i norsk arbeidsliv, hadde sitt utspring i drivhuset da, men det er ikke vits i
å markedsføre flere små bedrifter som egentlig ingen har hørt om, eller egentlig ikke har noe
påvirkning i det hele tatt da. Hvis sånn at tre, fire personer som egentlig ikke har noe å si, så er
det ikke sånn, ikke sant, så hvis jeg skulle starte en bedrift så tenker jeg sånn, okey men jeg bryr
meg ikke om, ikke sant, sånn derre annen selger, eller bedrift på min størrelse da, så er det ikke
vits.
Intervjuer - Okey, da har jeg et annet bilde jeg vil vise deg også, dette var jo forsiden/om oss
siden demmes, men før jeg fortsetter, vil du gjette på hva budskapet dems er med den nettsiden
her?
Student 1 - E
 hm, hva skal jeg si da, det er atte… vi er som dere, eller vi er en av dere. Ja, er det
ikke det da?
Intervjuer - Skal vi se her, og her, på bilde 2, handler det mest om menyen der. Som du sa i stad
så har de en hamburgermeny, så hvis du ser på den menyen her da, hva synes du om den? Er den
ryddig, er den…
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Student 1 - T
 eamet da, det er jo jævlig dårlige punkter da… blogg, på måte sånn der om oss er
greit, om oss er greit, teamer er lissom sånn helt, hvorfor? Gründere er sånn… jeg bryr meg ikke
om hvilke gründere dere har, dere er her for å hjelpe meg, så ressurser burde være der, ehm…
sånne interne og eksterne ressurser, direkte kanskje, ja, fordeler og sånn ved å være
arbeidspartnere rett og slett da, si at drivhuset i fredrikstad og halden kommer for samarbeid
med, enten det er komplett eller noe annet da, og lissom får ting litt billigere da på en måte, du
har jo komplett bedrift, som tar bort momsen, men en annen ting er en studentbedrift, der man
kanskje kan få 10% avslag igjen da ikke sant.
Intervjuer - Hvis du tenker på de knappene, eller boksene som var på forsiden, med veiledning,
ressurser og sånne ting, ville du heller ha hatt de også i menyen?
Student 1 - E
 hm, de burde jo være der også, for å hoppe direkte til dem, for man kan jo ikke få,
man kan jo få folk som bare hopper rett inn i menyen som leter etter ressurser da, som ikke
nødvendigvis bryr seg om hvor du kommer fra, som bare vil ha en rask oversikt, ehm, men du
burde også velge steder, for det er jo folk som leser igjennom også, så de boksene burde stå der
også. Man kunne kanskje ha bringt frem en større sub meny da, en undermeny igjen da, eller på
en måte ta den til den siden der det handler om ressurser, hva de tilbyr, hva de har og sånt, i
forhold til hva du har, sånn du har oss her i Halden, du har oss i Fredrisktad, ehm ja,
datamaskiner, programvare, ikke sant, veiledning, sånne ting, så det er bare å kjøre på på den
måten der.
Intervjuer -  Og på menyen, foretrekker du en statisk meny, eller hamburger meny?
Student 1 - D
 et er jo smak og behag, bokstavelig talt… Det er jo… kommer an på simplisiteten
da, ehm, det man alltid kan gjøre er å som veldig mange gjør, er at man tar de mest populære
alternativene i en statisk meny, også tar de mer av de andre i en undermeny. De diverse, ikke like
populære alternativene. Det er jo en måte man kan gjøre det på da.
Intervjuer - Og siste her er Gründer siden til drivhuset, her ser du også den statiske menyen. Da
fortsetter vi med samme som på forsiden, bare se igjennom og si akkurat hva du tenker på, så
skal ikke jeg forstyrre.
Student 1 - D
 en metoden her er forferdelig ass, haha. Våre gründere ja, igjen hvorfor skal jeg bry
meg om deres gründere da, utrolig egentlig hva folk… ah, det er sånn blogg greie, bare… hei,
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jeg er Tobias, jeg starta min egen pizzabedrift, eller instant pizza, der du blander ditten og datten,
hahaha. Det blir nesten en sånn historie. Sånn derre, det blir sånn derre jeg, ja okey andre
studenter, beste studentbedrift, fylkesmesterskap, å gud. Men, tingen er at, okey, hele greia er at
det er han som har gjort dette her, ikke Drivhuset, så synes det blir rart på en måte… okey her ja,
ga mersmak ja… ja men det blir sånn derre, jeg føler at det blir sånn, kanskje jeg bare er jævelig
kynisk da ikke sant, men hvorfor da hører jeg sånn derre… det blir feil optimisme da, så jeg
tenker da sånn at hver sin blogg da, eller suksess historier fra tidligere folk lissom, sån derre, så
lenge folk ikke har hørt om det lissom, så er det ikke noe poeng i å ha det der. Det er jo bra at
han har fått sukess, men hvis en vanlig person ikke vet om det da, da er det ikke noe poeng med
det da. For det er sånn derre igjen da, hvor store kan de egentlig være da? Det kan hende de er
store, innenfor sitt merke da, men hvis det markedet bare er til en spesiell ting da, og de er eneste
på markedet som gir det, så det blir litt feil. Så det er egentlig bare de greiene ja. Er det sånn
scientology eller? Bra å vite at de støtter nye kristne kulter og sånt, haha. Du kan du quote meg
på det eller? Bare spilt det her for dem. Det er jo ikke forferdelig, men jeg som person er veldig
imot sånne historier på en måte da, det er sånn derre, de prøver å selge deg inn på en måte, det er
jo ikke deres oppgave, hva får jeg ut av det? Hvorfor har de masse sverige ting her? De greiene
på bunn er jo greit på en måte da, men ehm… hm…
Intervjuer - Men hva synes du om oppsettet på gründer siden?
Student 1 - e hm, det er på en måte innafor hvis det er det de på en måte… hvis det er det de vil
gjøre, så er det innafor. Men så har du meg og andre som meg, som vil være uenig. Men det er
egentlig greit oppsett på en måte da, lissom litt viktig med oppløftning. Dette klarer dere lissom,
selv om det ikke er mange bedrifter som overlever.
Intervjuer - Men hvis du ser på de tre sidene du har sett på nå, se på dem som en helhet. Ser du
en sammenheng mellom dem på designet?
Student 1 - J a er jo veldig simplistisk design da så ville jo tro at det er veldig enkelt å koble de.
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Vedlegg C - Kvantitativ spørreundersøkelse spørsmål og svar
(wireframe testingen)

"Er det noe som er forstyrrende i designet?"
1. "Nedre halvdel er supercrowded. Rød tekst med mørkt bakgrunn er vanskelig å lese. Mer
spacing. for å skille content slik at man ikke får så mye informasjon slengt i trynet. "
2. "Litt rotete og derfor vanskelige å finne det man leter etter"
3. " Nei"
4. "Litt svevende"
5. "Det ene store bildet imellom blokkene med kontorplass, fordeler etc og sem som jobber
der er kanskje et element som tar litt for mye plass og da blir det litt unødvendig scrolling
:)"
6. "Book veiledning med oss-boksen stikker veldig ut og glir ikke så godt inn i designet"
7. "Litt rart at det er 3 bilder av samme fyr kanskje "
8. "mye tekst"
9. "Nei"
10. Litt for mye informasjon, mister lysten til å finne ting"
11. "nei"
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12. "Det eneste jeg tenker over som er litt forstyrrende er fargen på treet på de tre midterste
bildene."
13. "Litt blandede temaer"
14. "Nei"
15. "Kanskje bildet uten relasjon til noe annet, og ""Veiledning"" og ""Fordeler"" siden de
står veldig i kontrast med resten."
16. "Jeg ville skrevet i overskriften «Et lite, innovativt sted» eller droppet lite. Et lite
innovativt sted taler ihvertfall mot seg selv :) og passet på at det er tre forskjellige bilder
på gründerne. Generelt flere steder er det ukjente mennesker på mange av bildene. F.eks
om oss er det et bilde av masse mennesker rundt et bord men dette er ikke de menneskene
som står som involverte "
17. "Eh"
18. "Nei egentlig ikke"
19. "Nei"
"Er det noe du savner på nettsiden ""om oss""?"
1. " Ei"
2. "Ikke som jeg kommer på"
3. " Nei"
4. "Hva dere faktisk gjør"
5. "Ser utfyllende ut "
6. " Nei"
7. "Vanskelig å si "
8. "nei"
9. "Nei"
10. "Telefon nr "
11. "ikke egentlig nei "
12. "Kanskje enda mer info om hva de gjør."
13. "Kunne vært oppdelt i temaer "
14. "Nei"
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15. "Vet ikke."
16. "Konsistens mellom bildene"
17. "Aner ikke"
18. "Nei, men kanskje et telefonnummer til ""kontoret"" hadde vært flott?"
19. "Nei"

"Er det noe i designet du ville forandret?"
1. "innholdsplaseringen, tillater større spacing og derav større tekst. Gjør designet mer
sammenflettet når teksten er behagelig å lese og ikke stressende mye "
2. "Endret på rekkefølgen og gjort de forskjellige elementene på siden litt likere hverandre"
3. " Nei"
4. "Kanskje en video som forteller om firmaet"
5. "Gjerne en utfyllende nav bar om ikke en mobil burger meny skal også brukes på en
desktop versjon :) men jeg ser dere har planer om den på neste spørsmål ^^ "
6. "Litt lite luft mellom de feltene som er under ""vi lytter og jobber sammen med deg"" og
over ""ta kontakt med oss"""
7. "Jeg ser ofte etter tlf nr, kan ikke se det her"
8. "infomatics"
9. "Nei"
10. "Ta det over 2 sider"
11. "Ser nydelig ut"
12. "Synes skriftstørrelsen pÃ¥ flere deler av brødteksten blir litt liten, så muligens det."
13. "Fjern bildet av dama som ser i kameraet med mannen i bakgrunnen. Hva er det godt for
liksom?"
14. "Nei"
15. "Står ingenting om styret. ""Hvem vi er""-teksten står litt rart når den fyller sånn 2/3 av
siden."
16. "Designet er fint"
17. "nah"
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18. "Nah, ser bra ut"
19. "satt personalet øverst"

"Se bildene ovenfor, er det tilhÃ¸righet mellom siden ""om oss"" og ""team""?"
1. "Jup"
2. "Nei, ikke helt"
3. “Ja”
4. “Ja”
5. "God tilhørighet :)"
6. “Ja”
7. "Ja, samme bilde av hun dama og fyren kan være litt forvirrende"
8. "joa"
9. “Ja”
10. "Ja noe, mer i tråd med hverandre"
11. "Det synes jeg at det er"
12. "Ja, du ser det på fargebruken."
13. "Mener du «hvem vi er» og «styret»? Står bare floskler om hvem vi er. Burde være mer
konkret informasjon om hva dere driver med"
14. “Ja”
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15. "Vet ikke."
16. "Forstod ikke forskjellen? Ser bare «om oss?»"
17. "Nei"
18. "Ja, men hva med bruk av bilder av også eldre? Gir kanskje en trygghet for noen.",
19. "ja et"

"Foretrekker du menyen med hvit bakgrunn (der menyen er statisk) eller gul bakgrunn(der den
kan skjules og trykkes frem etter behov)?"
1. "Hvit obv. "
2. "Gul"
3. "Gul"
4. "Den hvite"
5. "Statisk og hvit bakgrunn"
6. "Hvit bakgrunn"
7. "Statisk "
8. "ingen av fargene gul er veldig forstyrrende og hvit er kjedelig"
9. "Gul bakgrunn"
10. "Den gule menyen"
11. "Den gule er finest"
12. "Hvit bakgrunn."
13. "Hvit"
14. "Gul"
15. "Øverste meny/hovedmeny synes jeg burde være dynamisk når den blir stor nok. Om den
er noksÃ¥ liten kan den være statisk."
16. "Fint med uthevet men velg en farge som ikke assosieres med en kjent siden (som f.eks
gulfargen til Ice)"
17. "Trykkes frem ved behov"
18. "Statisk. Lettere å holde oversikt",
19. "gul med skjuling"
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"Nettsiden ""gründere"" skal skille seg ut fra sidene over men ser du en sammenheng mellom
alle sidene?"
1. "Ja men ville heller tatt footer her i samme/lignende farge for å sammenflette det men
fortsatt holde den enkeltes å ende "
2. "Ser en viss sammenheng"
3. “Ja”
4. "Noe uvanlig oppstilling."
5. Gjør gjerne den allerede rosa mer samme farge som de andre sidene. "
6. "Ja"
7. "Likte den å¸rste bedre"
8. "fargebruk"
9. “Ja”
10. "Mye tekst, husk at det er en side som skal brukes av flere aldersgrupper og nasjoner.
Viktig med daglig dagse ord.slik at du skjønner og får solgt budskapet ."
11. "Ja"
12. "Nei, føler de to forrige sidene hang sammen. Gründer siden oppleves som noe for seg
selv."
13. "Typisk sånn side jeg ikke gidder å lese på, fordi det ser ut som historiefortelling når jeg
vil ha svar på det jeg lurer på"
14. “Ja”
15. "De skiller seg ut."
16. "Syns ikke den gjenspeiler verken layout eller farger. Greit at den skal skille seg ut men
dere bør beholde oppsett eller farger for å knytte dem sammen. Fremstår litt rotete"
17. "Nei"
18. "nei"
19. "ja"
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Vedlegg D - Transkribering alfa A/B testing
Student 1 - ØSS student
Student 1 - Å gud… okei. Det er bedre enn forrige gang i alle fall da… Book veiledning idag.
Igjen da, den greia med skikkelig sånn bare aaah, med en gang, bare book veiledning, det er jo
bare...men igjen da… det er greit at man vet litt mer da som dette her *Peker til teksten på header
bildet* ehm… ressurser, veiledninger, det er i alle fall mye bedre enn hva de først presenterte.
Eller hva dere presenterte blir det vell. Ehm… Dem har burgermeny på den andre ja… sjekke
hva som gjemmer seg bak den da. Ja der ja, grundere! De glemte ikke historiene nei, de måtte ha
dem med.
Intervjuer - Nå må du huske på at dette bare er beta testing da
Student 1 - Jaja, det vet jeg. Okei… teamet, lurer på om jeg skal sjekke om de har fått noen
bedre grundere.
Intervjuer - Det er eksakt samme oppsett på side A som det var på wireframesene, mens side B
er annerledes. Da siden vi vil teste to forskjellige type versjoner først.

Student 1 - hmm… sjekke ut B her da. Ja her var burgermenyen borte i alle fall… vi er
Drivhuset, book time idag, hva vil du. hahaha, nydelig. Hva vil du her? Hahaha, så det er
basically det, man går rundt omkring og plutselig bare, hva vil du her? Du kan ta et
førstegangsmøte… Fungerer det greit hvis jeg trykker på den her eller? Ikke si den crasha, haha.
Prøve på hjem da, pleier å funke bedre. Det er egentlig ikke så mye mer å ta på, for nå virker det
som om de allerede har bestemt seg for en… egentlig hoveddelen da, også er det bare om det
skal være burgermeny eller ikke burgermeny. “Hva vil du?”, jesus christ. ehm, det er vanskelig
egentlig for jeg ville ha trodd, okey hvis jeg bare ser her oppe på toppen igjen da. Her er det, vi
er drivhuset, okei ja, den er samme egentlig, så okei ja. Innovative, vi hjelper deg, okei. Så søk
veiledning idag. Så den her har egentlig bedre, med tanke på kontakt oss der *refererer til side
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b*, for du kan se det enklere, fordi book veiledning idag er jo en ting, men når det kommer til
sånn derre studenter, late folk, det er vi alle sammen, så da er det greit å ha veldig lav terskel når
man skal gjøre ting. Så veldig fin burgermeny, for den gjemmer veldig mange ting da, men jeg
tror hvis jeg husker riktig så var min tilbakemelding at de burde ha noen basic ting på toppen,
også en burgermeny ved siden av for mer bortkasta ting, hvis jeg husker riktig fra vårt forrige
møte, og det ser ut som om han ikke har hørt på noe av det.
Intervjuer - Dette er begge beta sider for A/B testing, ingen alfa sider enda, så
tilbakemeldingene vi får nå hjelper med å designe det endelige produktet.
Student 1 - Oja, bra med litt korrigering, trodde A/B sto for alfa og beta testing. Da er vi tilbake
på jobbinga her, på beta siden. Beta side a og beta side b. Så det er egentlig, på en måte… Jeg vil
si mesteparten er det samme, eneste forskjellen er egentlig om det er hamburgermeny eller ikke,
mer forklaring med kontakt oss, ehm, så her er det kanskje, mer barmhjertig greie hadde passet
her, ikke hva vil du her, ikke sant, hva vil du haha. Så jeg ville egentlig trodd at den derre her….
A siden er bedre med tanke på at det er ikke like in your face, det er mer sånn, hei vi vil jobbe
sammen med deg, ikke sant. Vi er for studentene, vi lytter og jobber sammen med deg, det er
ganske gode ord å si. B siden det er mere… førstegangsmøte… okei så begge sidene er egentlig,
de har elementer som kunne gjort en ganske god alfa hvis man blander dem, men akkurat nå er
det to medium sider som betaer. For eksempel da, okei, denne menyen her, veldig elegant, og bra
med søking inne på hamburgermenyen bak her, så kanskje B… nei fuck it, synes egentlig A er
bedre. Så hvis man egentlig tar de, den navigasjonen på b siden ved siden av her *viser til a
siden*, og søkefunksjonen, og andre ting som grundere som ikke er noe poeng å ha der som sagt,
jeg bryr meg ikke om andre grundere, jeg bryr meg om mitt eget produkt.
Intervjuer - Hvilke… Du sa du hadde lyst på en fin blanding mellom disse to sidene her, hvilke
andre ting fra b siden ville du ha tatt med til a siden?
Student 1 - ehm, la meg bare gå bak der igjen… er det ikke bare det som er forskjellen? Ja,
menyen og… ja det man sier der. Kanskje hatt den litt mer… nei den er utfyllende. Joooo…. jo
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her er den vettu, førstegangsmøte, kontorplass, registrering, fremdrift. Du får nå basically
dobbelt opp med informasjon her da, sånn der… ja kontorplass, så ja kontorplass lenger nede.
Også er det jo… oi, skal ikke exite alt sammen. Ta kontakt, ja kontakt er her, ikke sant, kontakt
oss. Så har du førstegangsmøte, et møte mellom 5 og 45 minutter, synes ikke det har noenting å
si. Mellom 5 og 45, så jeg får 45 minutter og noen andre kan få 5? Det er kanskje ikke
betryggende for en ny grunder. Kanskje veilede litt, ikke bare, nei du frå 45 minutter du. Jeg har
kanskje spørsmål som varer litt lenger. Jeg vet du ikke skal påpeke ting, men jeg gjetter på siden
dere har designet den siden her så vet dere litt mer enn meg. Så… når det kommer til ressurser og
sånne ting, som digitale ressurser, kanskje ta med seg noen nyttige lenker da, som altinn, ta med
altinn, med tanke på hvordan man skal starte en bedrift, det er alltid greit å ha. Noen nyttige
linker. Så jeg vil egentlig si at så lenge man slenger inn den menyen der egentlig da, for den
andre siden er mer in your face, ta kontakt er sånn derre.. okei så, det blir sånn derre less is more.
Det er alltid greit å ha i bakhodet. Så… hvorfor velge oss, igjen da, den er ikke nødvendig, men
vet ikke om det er 39000 godt gjennomførte veiledninger eller ikke…. okei det er egentlig ikke
så dårlig, ish ⅓, det er ikke så dårlig. Det er bare spennende å se hvor mange som faktisk
overlever. For er det ikke sånn med enkeltmannsforetak at i Norge har den dårligste datoene jeg
har sett, de dør etter sånn derre… etter 6 måneder er det bare en av ti som lever liksom. Så det er
veldig spennende å se hvor mange av de som har overlevd. Hvor mange av de er suksessfulle,
ikke sant? Hvis jeg hadde sett, som en potensiell kunde, om jeg skulle ha startet en bedrift. Så de
har veiledet 39000, de har hjulpet, ja si 40000 ish, runda opp… Jeg vet ikke hva annet som det
kunne ha vært da. Det er basically bortkasta til nå, siden kan bli optimalisert mye bedre, for når
man leser gjennom, hva er lissom er her nede, det kunne vært de nyttige linkene, ikke sant, eller
andre ting.
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Vedlegg E - Transkribering beta intervju student 1
Student 1 - IT student
Student 1 - Tar vi opp nå? Jeg synes den der var litt lite synlig (peker mot ‘les mer’ knappen ved
hero header), spesielt når man holder over den, så forsvinner den lissom i fargene bak der. Men
den fargen funker som logo da, siden den er på hvit bakgrunn. Kult med parallax. Mhm. Ja, som
sagt, den funker jo der (peker til ‘hva du får’ seksjonen) den fargen, den er veldig godt synlig.
Kanskje skrifta her skulle ha vært litt større, eller bold, for i alle fall… jeg ser det jo, men for
dem med litt dårligere syn enn 20/20. Fint design og fine bilder. Her er skrifta grei egentlig
(peker mot ‘kontorer’ seksjonen). På… stedsplassering av bilder, det funker det. Jeg regner med
at det skal bilder inn der?
Intervjuer - Ja det skal bilder inn der. Siden er fortsatt på min egen server.
Student 1 - Er det annonser eller?
Intervjuer - Nei, det er… de har en egen blogg.
Student 1 - Her er de sosiale mediene. Er det linkedIn? Back to the top ja. Da får jeg bare gjøre
det. Hei, den blir blå når jeg trykker på den (peker til ‘les mer’ knappen ved hero header). Om
oss, er det samme som vi så nedi der? Den går bare nedover på hovedsiden? Ja. Lungt. Litt
tykkere skrift kanskje på undermenyen. Ser for meg at mamma hadde sottet helt… (putter
ansiktet helt opp til skjermen) sånn der i alle fall. Kanskje markert hvert segment. Det at det
kunne vært, lissom en… vært for eksempel, hva kan vi hjelpe deg med segmentet også ender det
med at det er inni en boks, eller… kanskje en litt annen farge. Vet ikke. Tallet er utenfor boksen,
er det meningen?
Intervjuer - Ja det er meningen, det er et design forslag fra Drivhuset.
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Student 1 - Tenkte bare hvis det ikke var det. Skygge er fint, ser du hvor du er (refererer til ‘hva
du får’ seksjonen). Vet ikke om du trenger å ende det segmentet der, det er ganske organisert.
Men den for eksempel… sånn som her har dere endt segmentet med en fargeendring. Men alle
de her er lik bakgrunnsfarge. Så kanskje variere mellom annenhver… den og den (referer til
fargebyttet mellom ‘nyheter’ og ‘våre kontorer’) på hvert enkelt segment… Ja, tror ikke det er
noe mer da. Tror jeg har vært gjennom hele siden nå.
Intervjuer - Kanskje i alle fall.
Student 1 - Forsiden? Book. Ja det er en egen side. Alle de som er her er egne sider (referer til
mega menyen)?
Intervjuer - Ja det er riktig.
Student 1 - Okei. Men ikke den? Jo det er det. Måtte teste om jeg kunne booke uten å godkjenne
samtykke. Så smooth ut det. Sånn der ja, her er det markert (referer til ‘nyheter’ undersiden). Det
liker vi. Ehm… Er det dem to som er Drivhuset?
Intervjuer - To av dem i alle fall. Men hva er det du tenker på da når du går igjennom sidene?
Student 1 -  Nå leser jeg bare, hva dem driver med. Er det kallenavn?
Intervjuer - Det er navnene på bedriftene.
Student 1 - Bedriftene? Oja, hver enkelt ja. Okei, så Drivhuset er en samling av bedrifter. Er det
det det er? Her har jeg vel vært… nei det har jeg ikke. Haha, han var et par ganger han. Ja, da har
jeg vært igjennom hele.
Intervjuer - Så ut ifra sidene du har gått gjennom nå, vet du hva konspetet til Drivhuset er?
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Student 1 - Vell ja, det ser ut som om dem samler… at de er en samlingssentral for små
bedrifter. Kan jeg fortsette å lese?
Intervjuer - Ja, selvfølgelig.
Student 1 - Okei, da får jeg lest gjennom alt. Mhm. Så dem hjelper småbedrifter da, med å
etablere seg og hjelper dem med utvikling av ideer og sånn. Eller en samlingsplass for studenter
med ideer.
Intervjuer - Mhm. Kommer budskapet dems klart frem?
Student 1 - Ja, vil da si det. De får jo fram… nå gikk ikke jeg og leste alt, men når jeg først ser
på eller leser litt så ser jeg jo hva det er, eller handler om.
Intervjuer - Hva med designet? Er det behagelig, eller er det noe du hadde hatt lyst til å endre?
Student 1 - Hmm, nei, ikke annet en det jeg allerede har sagt nå lissom. Men ikke noe på
designet sånn sett.
Intervjuer - Var siden lett og navigere?
Student 1 - Ja, det vil jeg si. Mangler et par knapper, men når det er på plass ser jeg for meg at
det blir bra det.
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Vedlegg F - Spørsmål og svar beta intervju student 2
Tilbakemelding
Liker fargekontrasten og det generelle oppsettet. Synes det er enkelt å finne frem rundt omkring
og at plasseringer stort sett er gjort på en måte som får det til å føle behagelig. Noen småbugs her
og der:
Menyen:
Enkel å forstå ved stor skjerm. Kommer noen «bugs» ved minimering. Er et lite mellomstadiet
fra den horisontale menyen og den riktige vertikale.
Bilde nr 2 ser mye bedre ut enn bilde nr 1. Når det kommer til bildet nr 2, er det eneste forslaget
jeg har å kutte den etter siste menypunktet. Da har man muligheten til å se litt av siden under
også. Enda en ting om bilde nr 2, er at den lille røde pilen under krysset ikke har noen funksjon.

178

(Er det forresten ikke litt rart at «teamet» plutselig er i gul, når det er så lite gult ellers?)

Forsiden:
Synes bakgrunnen til disse tallene virket litt random? Kjekt med noe design, of course, ville vært
kjedelig uten noe, men jeg føler det kanskje burde vært litt annerledes. Eventuelt økende
bakgrunn for økende tall.
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Hver av redirectene i menyen viser til et sted på siden som er noen milimeter for langt nede:

Dette mellomstadiet som nevnt tidligere, gjør også at bildene forsvinner fra «nyheter» på
forsiden. De er dog der både på større og mindre skjerm.
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Utover dette liker jeg float-in-effekten på elementene som kommer inn på skjermen. Er lite, så
ikke forstyrrende, og det gjør siden en del mer levende og interessant.

Kommentarfeltet på nyheter:
Skal denne ligge under, eller passer det bedre om den ligger ved siden av?

Hvis jeg er inne på en nyhetsartikkel, og jeg trykker på en av menypunktene, skjer det ingenting:
(Samme gjentar seg på andre sider også, så dere er kanskje klar over det)
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Liker forresten dette oppsettet for kommentarene. Ikke stort inngripende eller overdrevet. Enkelt
og greit for det det skal gjøre.
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