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Forord 

Denne rapporten inneholder prosjektarbeidet til Gruppe 10 i emnet IS-304 Bacheloroppgave i 

informasjonssystemer. Vi er fem studenter på siste semester ved bachelorutdanningen IT og 

informasjonssystemer ved Universitet i Agder. Intensjonen med denne rapporten er å 

videreutvikle et system for Egde sin kundebedrift Norsk Tur, og deres brukergruppe 

reiseledere. Målet er å få koblet dem på samme systemet som ble utviklet i høst for 

brukergruppen reisende. Dette innebærer blant annet redesign av den eksisterende “Min side”, 

analyse av funn og planlegging av hvordan nye funksjoner som er spesifikk til reiseleder skal 

flettes inn. De ulike metodene brukt i rapporten er hentet fra fagbøker og erfaringer ervervet 

gjennom bacheloren. 

Det er flere ledd som har bistått oss med å komme i mål med rapporten og prosjektet i løpet av 

semesteret som vi ønsker å takke. Først og fremst takk til vår foreleser dette semesteret, 

Hallgeir Nilsen som er emneansvarlig i IS-304. Vi ønsker òg å utnevne en takk til vår veileder 

som har gitt oss gode tilbakemeldinger og deltatt på status- og styringsmøter underveis i 

semesteret, Janis Gailis, for god rådgivning. Studentgruppen vil takke for samarbeidet med 

Egde, og ønsker trekke frem, samt takke de viktige nøkkelpersonene, Erlend Stuve og Anders 

Nikolai Berntsen. De har vært utrolig behjelpelige gjennom hele prosjektperioden stilt med 

veiledning og tilbakemeldinger, samt stilt opp på både status- og styringsmøter. Gruppen 

ønsker også å takke Norsk Tur for et fint samarbeid og for at de har stilt opp til både intervju 

og brukertesting. Spesielt takk til Stina Iglebæk som har bidratt med gode tilbakemeldinger og 

har gjort at alle på gruppen har følt seg velkommen. Videre ønsker vi å takke testbrukerne som 

stilte opp for oss, ansatte hos Norsk Tur, familie og venner, som bidro til gjennomføringen av 

intervju og brukertesting. Til slutt vil vi takke hverandre for motivasjon og oppmuntring, samt 

et fremragende samarbeid. 

 

 



 
 

Sammendrag 

I denne bacheloroppgaven har gruppen samarbeidet med konsulentfirmaet Egde og deres 

kunde Norsk Tur for å tilpasse en allerede eksisterende nettside for brukergruppen reiseledere. 

Egde hadde allerede startet utviklingen av det nye systemet til Norsk Tur, men det fantes ingen 

dedikert side for reiselederne i systemet - kun reisende. Prosjektet vårt innebar derfor å 

videreutvikle denne nettsiden slik at den kunne brukes av reiseledere for oversikt og 

planlegging av turene de reiser på. Dette innebar å få reiseledere over på det nye systemet, 

samt implementere funksjonalitet spesifikt for den brukergruppen.  

Hovedfokuset under utviklingen var tilgjengelighet for brukeren, da Norsk Tur sine ansatte 

består av mennesker i et bredt aldersspenn. Særskilte metoder ble brukt under planleggingen, 

skisseringen og utviklingen av både design og nettside, samt ble det utført brukertester med 

den relevante brukergruppen, samt med en tilnærmet brukergruppe. Gruppen har gjennom 

prosjektet tatt i bruk Scrum og anvendt flere av de ulike artefakter og elementene i 

rammeverket. 

Prosjektet resulterte i en funksjonell nettside, som ble overlevert til Egde for videre testing og 

gjennomgang av kode før den kan lanseres. Nettsiden har nå dedikert side for reiseledere som 

leder til en oversikt over turer, dagsprogram, deltakere på reisene, fly, hotell og utflukt 

informasjon knyttet til de reisende, samt mulighet for nedlastning av dokumenter. Gruppen har 

hatt et aktivt samarbeid med UiA, bedrift og kunde, gjennomgående i semesteret, med status- 

og styringsmøter. Det endelige systemet som har blitt produsert skal brukes aktivt av Norsk 

Tur, og gruppen er svært fornøyd med den innsats som har blitt gitt, samt beæret over å få 

jobbe med et reelt prosjekt fra næringslivet.   
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1. Introduksjon 

Våren 2022 har HighFive jobbet i samarbeid med Egde for å videreutvikle en allerede 

eksisterende “Min side” på nettsiden til Norsk Tur. Norsk Tur er et reisebyrå som holder til i 

Kristiansand, med kunder fra hele landet. De tilrettelegger reiseopplegg og tilbyr kunder 

destinasjoner over hele verden (Norsk Tur, u.å.). I denne omgang var det brukergruppen 

reiseledere som var i fokus, da det var behov for å oppdatere deres funksjonalitet på nettsiden. 

Tidligere har “Min side” blitt designet med hovedfokus på reisende, fremfor de ansatte, 

reiseledere, i Norsk Tur. Under videreutviklingen av “Min side” har gruppen benyttet en rekke 

forskjellige metoder for blant annet analyse, design og implementering. 

“Systemanalyse er en undersøkelse av egenskaper ved eksisterende eller tenkte systemer …” 

(Rosvold, 2019). Under analysefasen av prosjektet hadde gruppen innhenting og undersøkelse 

av data som hovedfokus. Resultater og funn ble deretter undersøkt, og senere anvendt for å 

skape modeller og en backlog for prosjektet. Den grundige analysen ga gruppen en bedre 

oversikt over brukernes og bedriftens behov, og tydeliggjorde prosjektomfanget.  

Etter gjennomført analysefase begynte design og implementeringsfasen, som dekker store 

deler av prosjektet. "I en god designprosess jobber du hele tiden med å forbedre elementene 

produktet består av" (Sporaland, 2019). Under utviklingen av designet benyttet gruppen flere 

ulike verktøy og metoder. Det ble tidlig tegnet skisser, som etterhvert ble gjort om til 

wireframes i tråd med Nielsens designprinsipper. Til slutt ble wireframes videreutviklet til 

mockups og en prototype, som videre ble benyttet til brukertesting. I denne fasen ble det også 

utformet en model av systemarkitekturen for å oppnå innsikt i systemet som skulle 

videreutvikles, samt ble det utviklet navigasjonskart, slik at gruppen fikk en tydelig oversikt 

over alle sidene i systemet og relasjonen mellom dem.  

“Systemimplementering er prosessen med å: definere hvordan informasjonssystemet skal 

bygges (dvs. fysisk systemdesign), sikre at informasjonssystemet er operativt og brukt, sikre at 

informasjonssystemet oppfyller kvalitetsstandarden (dvs. kvalitetssikring)” (Singh & Singh, 

u.å.). Implementeringsprosessen hang tett sammen med designprosessen, da begge fasene 

foregikk samtidig, og var avhengige av hverandre. I denne fasen er språk og verktøyene 

sentrale, og det ble besluttet å benytte seg av Visual Studio Code, fordi gruppen hadde erfaring 

med tjenesten. Videre ble Github, Git, React med TypeScript og Chakra brukt, ettersom dette 

var språk og verktøy bestemt av Egde. Det utbroderes også om hvordan implementeringen av 

systemet har foregått, utfordringer knyttet til dette og testingen av systemet. 

“Scrum er et rammeverk som gjør det mulig å adressere komplekse adaptive problemer, 

samtidig som man kreativt og produktivt leverer produkter med høyest mulig verdi” 

(Schwaber & Sutherland, 2016). Ettersom alle i gruppen hadde erfaring med dette 

rammeverket, ble det besluttet å benytte Scrum i prosjektgjennomføringen. Det vil utdypes om 

hvorfor dette valget ble tatt, fordeler og utfordringer som kom frem underveis og hvordan 

gruppen har anvendt rammeverket til prosjektet. De ulike tidsstyrings-elementene teamet 

brukte for å kvalitetssikre og støtte opp Scrum-prosessen vil også introduseres. 
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Avslutningsvis legges det frem refleksjonen rundt prosjektet, og det presenteres en konklusjon. 

Egde sin uttalelse om prosjektet og medlemmers individuelle bidrag, ligger i vedlegg 9.1 og 

9.2.  

1.1 Mål for prosjektet 

I et systemutviklingsprosjekt er det viktig å kunne utvikle ny programvare, samt vedlikeholde 

og videreutvikle forskjellige programvarer som allerede eksisterer (Direktoratet for høyere 

utdanning og kompetanse, u.å.). Norsk Tur sin nåværende løsning på «Min side» har et 

brukersentrert design, men kun for de reisende. Reiselederne har ingen plass i systemet, og 

mangler nødvendig funksjonalitet for å kunne tilpasse planlagte turer for reisefølget. En 

reiseleder er den ansvarlige for turen og er ansatt hos Norsk Tur.  

Hovedmålet med prosjektet er å tilrettelegge for reiselederne på en måte som vil lønne seg for 

begge brukergruppene. Dette vil i praksis bety å videreutvikle det allerede eksisterende 

designet, gjennom informasjonsinnhenting, analyse, testing og videreutvikling av design ved 

bruk av metoder som skisser, mockups og prototyping. De ønskede funksjonene inkluderte 

blant annet informasjon om turdeltakerne, deres hotell- og flyinformasjon. Hovedoppgaven har 

dermed vært å gi dem mulighet til å hente og samle relevant informasjon om turene fra 

nettsiden, på samme sted, istedenfor å måtte laste ned flere ulike dokumenter. For å 

implementere det endelige designet vil React bli tatt i bruk, etter ønske fra oppdragsgiver 

Egde. Også samtykkeerklæringen hadde enkelte mangler, og måtte videreutvikles for å bedre 

ivareta personvernet til brukerne. 

Videre har også HighFive egne mål for prosjektet, særlig med fokus på å skape et godt og 

effektivt samarbeid, samt få en dypere forståelse for brukersentrert systemutvikling. For å 

jobbe mot disse målene, ble Scrum benyttet i prosjektet. Dette bidrar til å sikre 

tilpasningsdyktig utvikling, og ivaretar kommunikasjonsflyten i teamet. 
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2. Analyse 

I dette kapittelet presenteres gruppens fremgangsmåte for innhenting og undersøkelse av 

innsamlet data, samt resultater og funn som kom frem i analysen. Funnene anvendes deretter 

for å skape ulike modeller som skal støtte videre arbeid. Det er viktig å gjennomføre en 

grundig analyse slik man opparbeider seg god forståelse av bedrift, brukersegment og systemet 

man skal utvikle. 

2.1 Informasjonsinnsamling 

Datainnsamling er en viktig del av produktutvikling fordi det setter grunnlaget for hele 

prosjektets fremgang og sluttresultat. Gruppen har som mål å utvikle med brukeren i fokus, 

også kjent som brukersentrert design. Dermed er det essensielt at alle valg som blir tatt baseres 

på tilbakemeldinger fra brukere, andre aktuelle aktører slik som kundebedrift, eller tidligere 

erfaringer (Frøyen, 2017). I dette prosjektet har gruppen samlet inn informasjon, og metodene 

som har blitt benyttet til dette vil utdypes videre i følgende underkapitler. 

2.2 Undersøkelser 

Under analysen var det naturlig å gjennomføre desk research som innebærer forberedende 

undersøkelser og sekundærundersøkelser (Stickdorn 2018, s.6). Forberedende undersøkelser 

og forarbeid handler om å sette seg inn i bedriften, kundesegmentet, lignende produkter og 

tjenester eller dele erfaringer. Blant annet gjennomførte gruppen tidlig informasjonsmøter med 

bedrift og aktuelle kandidater for å tilegne oss informasjon i starten av prosjektet. Gruppen 

leste seg opp på problembeskrivelsen gitt av Egde, samt delte erfaringer og funn fra 

undersøkelser som ble gjort i praksisperioden hos Egde, relatert til samme system som gruppen 

nå skal videreutvikle. Flere av nevnte prosessene faller under sekundærundersøkelser, og 

omhandler å gå gjennom og benytte informasjon som allerede er tilgjengelig (NDLA, u.å.). I 

dette prosjektet var det også aktuelt å gjennomføre en primærundersøkelse, som innebærer å 

anskaffe ny data og informasjon (NDLA, u.å.). Det var gunstig å benytte seg av intervju for å 

samle inn mer informasjon direkte fra brukergruppen reiseledere, for å kunne sammenligne 

funnene fra Egde, Norsk Tur og brukergruppens egen forståelse og ønsker til systemet. 

Deretter kunne gruppen kartlegge et bilde av hvilke utfordringer dagens system bydde på, samt 

hvilke forventninger som skulle innfris. Se vedlegg 9.7 for intervjumal og intervjusvar. 

Intervjuene ble brukt som grunnlag i utarbeidelsen av brukerhistorier. 

2.3 Brukerhistorier 

En brukerhistorie er et format som brukes for å beskrive hvordan en eller flere funksjoner 

skaper verdi for brukeren i et system (Entur, u.å.). Dette kan eksempelvis være funksjoner slik 

som hotelloversikt over hvilke reisende som har hvilken type rom. I et brukersentrert design 

benytter man gjerne brukerhistorier som et verktøy for å fremheve og utgi forståelse for 

brukernes behov. Etter at gruppen hadde analysert funnene fra intervju, samt gått gjennom med 

Egde og Norsk Tur hvilke funksjoner de så på som høyest prioritert i utviklingen av systemet, 
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kom gruppen frem til 15 brukerhistorier. Se vedlegg 9.8 for funn fra analysen og 9.9 for 

brukerhistoriene. 

Som man kan se i figuren over, ble brukerhistoriene delt inn i; en kort oppsummering av 

hensikten, argument for hvorfor akkurat denne funksjonen ble til en brukerhistorie, 

forutsetninger og områder denne funksjonen dekker, akseptansekriterier og eventuell 

kommentar til brukerhistoriene der nødvendig. 

2.4 MoSCoW prioritering 

Ved bruk av MoSCoW prioriteres brukerhistoriene basert på hvilke funksjoner som bør 

utvikles først, i tillegg til at listen kan brukes til å kontrollere med Egde og Norsk Tur at 

forventningene deres og eventuelle krav til systemet blir møtt. For å prioritere 

brukerhistoriene, brukes MoSCoW-teknikken for å rangere disse etter viktighet, der de ulike 

brukerhistoriene deles inn i følgende kategorier: “must have”, “should have”, “could have”, og 

“Will not have”. De ulike kriteriene beskriver viktigheten av funksjonen når det gjelder 

implementering. Must have beskriver en funksjon som er nødvendig for at systemet skal leve 

opp til produkteiers krav, og for at systemet skal være fullstendig (Agile Business Consortium, 

u.å.). Should have peker til de deler av systemet som man burde ha med, men som ikke er 

nødvendig for at systemet skal fungere. Videre har man could have som innebærer deler av 

systemet som man anser som ønskelige, men at det ikke er noen nødvendighet. Til slutt har 

man Will not have som er funksjoner man ser på som unødvendige og som man ikke vil 

inkludere i sluttproduktet. Under utviklingen av denne MoSCoW-tabellen var det viktig med 

en gjennomgang med produkteier, for å forsikre seg om at det gruppen har ansett som de 

viktigste arbeidsoppgaver er i tråd med det Norsk Tur forventer. I ettertid ble tabellen delt med 

produkteier og Egde, for eventuelle justeringer, slik at gruppen til slutt satt igjen med en 

godkjent oversikt over prioriterte oppgaver. Valget på å bruke MoSCoW til å danne en 

Figur 1 - Formatet på en brukerhistorie 
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prioriteringsliste, baserte seg på mulighetene én oppnår ved å prioritere arbeidsoppgavene. Det 

er en versatil måte å sette oppgaver opp mot hverandre for å kunne plukke ut de viktigste og 

eventuelt forkaste de unødvendige oppgavene. Denne MoSCoW-tabellen ble til gruppens 

backlog over prosjektoppgaver, se vedlegg 9.10.   
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3. Design 

I dette kapittel skal det vises hvordan gruppen håndterte design prosessen i prosjektet med 

følgende aspekter: skisser, wireframes, designprinsipper, mockups, prototype og brukertesting. 

De overnevnte går under brukergrensesnitt design, ettersom metodene omhandler 

brukergrensesnittet til en nettside. Systemarkitektur, navigasjonskart og rikt bilde ble benyttet 

for å skape en dypere forståelse for det eksisterende systemet og produkteiers ønsker om 

funksjonalitet, og faller derfor under arkitektonisk design, ettersom dette beskriver systemets 

arkitektur. Hvert aspekt er like viktig for å kunne skape et brukbart design før det skal utvikles 

senere (Babich & Santos, 2020).  

3.1 Brukergrensesnitt design 

3.1.1 Skisser  

Skisser brukes i det tidligste stadiet i designfasen, for å visualisere de grafiske mulighetene i et 

prosjekt. Ifølge en artikkel skrevet for Toptal av Nick Vyhouski består skissering av to ulike 

prosesser; idémyldring og detaljering (Vyhouski, u.å.). Idémyldringen går ut på at hvert 

medlem inkludert i designfasen lager skisser, gjerne ved at en person produserer flere. Etter at 

disse er ferdige, går man over og velger ut de én synes reflekterer produkteiers krav, og videre 

utformer disse med detaljer og variert design. Her kan én også supplementere med eventuelle 

funn fra gjennomført analyse.  

Tidlig i designprosessen, etter at brukerhistoriene var prioritert, gikk gruppens medlemmer 

over til å skissere ideer til hver av dem. Formålet med dette var å skape idemyldring, hvor 

gruppen senere kunne plukke ut de mest aktuelle forslagene. Ved å diskutere de positive og 

negative aspektene til hver av dem, kom deretter gruppen frem til de skissene som skulle 

videreutvikles. Se vedlegg 9.11 for utdrag av skisser. 

Figur 2 fremstiller hvordan gruppen kunne tenke seg at 

oversikt over hotell og reisende kunne se ut i et tidlig stadie.   

Skissene var inspirert av nettsiden til Norsk Tur, men 

tilpasset brukergruppen reiseleder. Som tidligere nevnt, ved 

at medlemmer skissere samme side, fikk dette frem ulike 

idéer. Ved å ta utgangspunkt i ferdige skisser og diskusjoner 

innad i gruppen, gikk designteamet over til å utforme 

Wireframes.  

  

Figur 2 - Skisse av rom og hotell siden 
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3.1.2 Wireframes 

Wireframes er en videreutvikling av skissene og   navigasjonskartet. De inneholder flere 

detaljer, slik som plassering av former og fylletekst, samt viser navigasjonen mellom sidene 

(Benyon, 2019, s.195). Wireframes blir brukt for å vise frem et oppsett av hvordan det 

endelige designet kan se ut, uten å inneholde mer enn det nødvendige for å få frem idéen. De 

gir også utviklere en bedre idé om hvordan de ulike elementene i systemet skal se ut over ulike 

plattformer (The Segue Creative Team, 2016). Ved å benytte seg av wireframes i en 

designprosess, kan én visualisere brukerhistorier. Se vedlegg 9.12 for utdrag av wireframes. 

Gruppen valgte å lage wireframes umiddelbart etter at den generelle skisseringen var ferdig. 

Wireframes ble utviklet i designverktøyet Figma, der flere medlemmer kunne samarbeide på 

designet, legge inn kommentarer, redigere 

sider og elementer. Det ble tatt et bevisst valg 

om å bruke farger som grå, svart og hvit, 

samt å erstatte alle potensielle bilder, knapper 

og tekst med enkle former og beskrivende 

kommentarer. Dette var for å gjøre det lettere 

å utvikle mockups i et senere stadie, og bruke 

wireframene til å utføre brukertester.  

I figur 3 kan én se sluttproduktet av 

wireframingen for hotell-siden. Den 

inneholder nøkkelelementer som ble fremvist 

i skissen under punkt 3.1.1 - blant annet 

layout av tekstboks, knapp for nedlastning av 

romdokument, samt plassering av ulike 

elementer. 

  
Figur 3 - Wireframe for hotell-siden 
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3.1.3 Mockups 

Mockups er en visuell metode som dokumenterer 

beslutningsvalg, og eksperimentering av forskjellige 

versjoner og utkast (UXPin, u.å). Hovedårsaken til å 

utforme mockups er for å visualisere designet. Dette 

gjøres gjennom produktets fargevalg, typografi, 

ikonografi og atmosfære. De ulike elementene i en 

designprosess utmerker seg i større grad ved bruk av 

mockups enn ved wireframing (Cao, 2015). Samtidig 

illustreres funksjonalitet ved hjelp av interaktive 

elementer som knapper og ikoner. Mockups vil ikke 

kunne presentere funksjonaliteten i samme grad som en 

prototype, da den ikke er interaktiv. Se vedlegg 9.13 for 

utdrag av mockups. 

Det var fordelaktig for gruppen å ta i bruk mockups, 

siden de kan benyttes videre i utformingen av en 

prototype, samt setter en tydelig forventningsavklaring til 

designet for produkteier og andre relevante aktører. Se 

figur 4 for hvordan «rom og hotell»-siden endret seg fra 

wireframe til mockup. Valget falt på å bruke verktøyet 

Figma for utvikling av mockups. Bakgrunnen for valget, 

var at programmet besitter funksjonalitet som muliggjør å 

enkelt endre mockups om til en prototype, ved bruk av 

noe de kaller “flows”. Flows skaper koblinger mellom de ulike sidene, som til slutt danner et 

nettverk for et system (Figma, u.å). Sett at medlemmene i gruppen allerede hadde kjennskap til 

programmet, gjorde dette prosessen mer effektiv for designerne.  

3.1.4 Prototype 

I boken Universell utforming av IKT-systemer defineres en prototype som “en konkretisert 

dokumentasjon på vår forståelse av brukerens behov og våre ideer til hvordan 

brukergrensesnittet skal utformes for å dekke disse behovene” (Sandnes, 2018, s. 267).  Det vil 

si at én ikke vil kunne anta at designet som er utviklet er universelt utformet eller 

brukervennlig før prototypen er testet hos brukergruppen. 

I prosjektet har det vært et fokus på å inkludere brukerne, bedrift og kundebedrift hele veien 

for å sikre et brukervennlig system som innfrir produkteiers ønsker. Det var naturlig å 

videreutvikle mockups til en prototype, slik at gruppen kunne teste ut nye ideer og 

funksjonaliteter før det tilføres til systemet. Dette var spesielt viktig for de områdene hvor 

designerne var usikre på om systemets interaksjoner var logiske. Det var ønskelig å rette opp i 

ideer som ikke var aktuelle, før det ble sendt til utvikling. Under prototypingen var det mulig å 

legge til scrolling, om knapper skulle reagere på click, drag eller hover, og simulere pop-ups. 

Figma var også gunstig for prototypingen ettersom   Egde brukte dette programmet under 

Figur 4 - Mockup av Rom og hotell siden 
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utviklingen av Norsk Tur sin “Min side”.  Selv om Figma var et verktøy med mange 

muligheter, hadde det også sine mangler. Brukertesting ved bruk av designverktøyet var nyttig 

for å skape kontakt mellom de ulike sidene som var planlagt i systemet, men det kunne ikke 

erstatte en fullstendig prototype som var hardkodet. Det var ikke mulig å laste ned dokumenter 

gjennom Figma, og dette hindret for realistisk brukertesting.  

3.1.5 Designprinsipper  

Underveis i designprosessen har teamet tatt i bruk Nielsens ti designprinsipper for 

interaksjonsdesign (Ibanez, 2019). Designprinsipper er utsagn som belyser de essensielle 

målene som et produkt eller en tjeneste skal leveres til brukerne og brukes til å ta 

designbeslutninger (Rosala, 2020). Selv om alle design prinsippene har blitt vurdert i 

prosjektet, er det fire spesifikke gruppen har fokusert mer på.  

Samsvar mellom systemet og den virkelige verden innebærer at systemet skal kommunisere 

med ord, setninger og begreper på et språk brukeren er kjent med. Teamet har hatt et aktivt 

samarbeid med Norsk Tur og reiseledere om ordbruken i systemet, og tilpasset språket 

underveis i utviklingen av designet.  

Brukerkontroll og frihet omhandler at brukere ofte velger 

systemfunksjoner ved et uhell, og har behov for å kunne avbryte eller 

gjøre om på handlinger, uten å sette seg fast. Elementer i systemet som er 

utviklet som tar høyde for dette er en egen tilbakeknapp på de fleste sider, 

med mulighet for å avbryte og angre. Det eneste unntaket er startsiden, 

hvor det ikke er nødvendig med en slik knapp. Det er også tilrettelagt for 

ekstra steg ved logg ut og avbryt samtykke, som er systemfunksjoner 

bruker sjeldent møter på, og som man ønsker skal være vanskelig å utføre 

med uhell. I tillegg er det tilrettelagt for at det skal være en 

totrinnsprosess å godkjenne en funksjon som kan ha stor betydning. Noen 

steder vil det være en pop-up med informativ tekst som vil spørre 

brukeren om de er helt sikre på at de vil gjennomføre handlingen. 

Det har også vært fokus på designprinsippet gjenkjenning fremfor å 

huske, ved å gjøre objekter, handlinger og alternativer synlige slik at 

brukeren skal slippe å huske på denne informasjonen. Dette kan 

gjenspeiles i hvordan gruppen har valgt å designe kortene på startsiden til 

systemet, se figur 5. Det var behov for at reiseleder skulle forstå hvor 

informasjon relatert til dem selv og deres reisefølge var ved å spesifisere 

dette med tekst. Prinsippet blir tatt høyde for ved å bruke forklarende 

navn på knapper og sider i systemet. 

Estetisk og minimalistisk design innebærer å unngå irrelevant eller 

sjeldent nødvendig informasjons konkurrerer med synligheten til andre 

relevante informasjonsenheter. Designerne har sikret dette ved å utnytte 

bruk av “white space” etter tips fra Egde, som vil si å legge til rette for 
Figur 5 - Viser kortene på 
startsiden 
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mer mellomrom mellom elementene på en side. I tillegg til dette, ble ord og tekststruktur valgt 

med omhu - tekst forble kort og konsis, samt at ulike informasjonsområder ble gitt egne sider, 

fremfor å plassere de på samme sted. Eksempelvis ble det først brukt wireframes for å finne en 

løsning der info om de reisende og deres utflukter ble plassert på samme side. Dette ble veldig 

uryddig, synlighetsgraden gikk ned, og det var vanskelig å gi elementene nok luft. Det ble 

derfor besluttet å holde denne informasjonen adskilt, og utvikle egne sider for info om de 

reisende, og oversikt over utflukter. 

For å kontrollere at ovennevnte prinsipper blir oppfylt, har gruppen lest seg opp på deres 

betydning. Videre har medlemmene diskutert og vurdert hverandre ved å bruke 

kommentarsystemet i Figma og gjennom reviews av design på gruppemøter. I tillegg har det 

blitt gjennomført brukertesting av designet for å få tilbakemelding fra brukerne, som kan 

gjenspeile hvorvidt prinsippene er gjeldende for designet. Gruppen har også prioritert 

regelmessige møter med veileder fra Egde som har bakgrunn innen brukeropplevelser og 

design, for å få tilbakemeldinger og korrigeringer av designvalg.  

3.1.6 Testing av design 

I boken Universell utforming av IKT-systemer defineres en brukertest som “... innhenting av 

tilbakemeldinger på et design eller et system fra et panel med brukere” (Sandnes, 2018, s. 

291). Det er viktig å kommunisere frem til testobjektene at det er prototypen som skal testes av 

brukerne, og at det er hvordan prototypen blir brukt som vurderes. Prosjektteamet vurderte 

tidlig at brukertesting skulle gjennomføres som en del av initiativet for å inkludere brukeren i 

utviklingen av systemet. Dette var en naturlig beslutning da gruppen allerede hadde bestemt å 

arbeide innen brukersentrert utvikling. For å ta høyde for dette ble det først gjennomført 

brukertest med wireframes. Designteam utviklet et testdokument som inneholdt retningslinjer 

for hvordan testen skulle gjennomføres, hvilke deltakere som skulle brukes, hensikten med 

testen, samt mal for scenario og hvilke oppgaver gruppen ønsket at brukerne skulle utføre. Se 

vedlegg 9.12 for wireframes, og 9.15 for brukertest mal og funn.  

I forkant av brukertestene ble det utført pilottester med medlemmer fra utviklingsteam, for å ha 

tidsestimater på oppgavene, samt kontrollere etter feil i testen før den skulle gjennomføres med 

de aktuelle brukerne. Den første brukertesten var med folk jevnaldret til medarbeidere i Norsk 

Tur, med andre ord mellom 30-50 år, hvor det ble gjennomført tre tester. De gikk gjennom 

wireframes og det overordnede designet, med fokus på plassering av tekst, bilder, knapper og 

funksjonalitet. Deretter ble det gjennomgått oppfølgingsspørsmål for å trekke ut testbrukers 

tanker og inntrykk med tanke på navigasjon, logikk og generell flyt i systemet. I etterkant av 

testene ble funnene kartlagt, delt med Egde og Norsk Tur, før de ble implementert videre i 

utviklingen av mockups. Den andre brukertesten var med produkteier fra Norsk Tur, hvor det 

ble gjennomgått fullstendig prototype av mockups, som inkluderte alle “must haves” i 

systemet. Det ble også utformet et testdokument, med lignende oppgaver som i første test. 

Derimot så var denne brukertesten mer åpen, da produkteier fikk mulighet til å trykke rundt og 

kommentere underveis. Det var også en reiseleder til stede, som fikk vurdere og kommentere 

på designet. Reiselederen var nyansatt og ikke kjent med systemet fra før av, men opplevde 
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systemer som logisk og fant raskt ut av navigasjonen. Etter brukertestingen gikk designteam 

over testene, oppsummerte funn og videre konkretiserte dem til utviklingsoppgaver i Trello. 

Underveis i designprosessen ble det gjennomført kontrollering av kontrastforhold på alle 

mockups, for å sjekke at knapper, tekst og ikoner innfridde WCAG 2.0 kontrastforhold. Dette 

ble gjort via en plug-in i Figma, hvor godkjent kontrastforhold illustreres med dobbel AA. 

Gruppen ville forsikre seg at alle elementer på siden var lesbare, siden viktigheten av å 

utforme et system som skal fungere for alle var en sentral del av gruppens mål for prosjektet.  

3.2 Arkitektonisk design 

3.2.1 Systemarkitektur 

Formålet med å beskrive en systemarkitektur er å definere den sin oppførsel, utseende og 

struktur. Det er en representasjon av de forskjellige komponentenes relasjon til hverandre 

(Sebok, 2021 & Lorås, 2009). I dette prosjektet hadde ikke gruppen innsikt i backend-

funksjonalitet, men det ble bestemt at det var hensiktsmessig å analysere systemarkitekturen i 

oppgaven for å få en dypere forståelse av funksjonaliteten og hvordan dette påvirker frontend 

utvikling. En god oversikt over hvordan et system henger sammen er viktig for å kunne utvikle 

det (Lorås, 2009).  

 
 
Figur 6 - Norsk Tur sin Systemarkitektur 

En deskriptiv figur av systemets arkitektur ble laget og kan ses i figur 6. Systemet benytter en 

trelagsarkitektur der det skilles mellom presentasjon, logikk og lagring med klient-server 

arkitektur som er organisert sentralt (Jerpseth, 2017 & Paganini, 2019).  I figuren er klienten 

“norsktur.no”, og kan utføre forespørsler til databasen gjennom React Query. I React Query 
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formateres API-kallet ved å hente ut riktig URL avhengig av dataen den aktuelle spørringen vil 

hente ut. Dataene er lagret i JSON format som gjør den enklere å hente ut etter API-kallet. 

Responsen kommer tilbake fra lagringslaget hvor det blir behandlet i systemets logikk. 

Deretter blir responsen presentert i web-applikasjonen til klienten. Det er i dette laget av 

systemets arkitektur mesteparten av gruppens arbeid ligger.  

3.2.1.1 Rikt bilde 

For å øke forståelsen av systemarkitekturen, kartla gruppen de ulike aktørene og funksjonene 

på nettsiden som vist i figur 7, gjennom et rikt bilde. Formålet med det var å videreutvikle 

gruppens forståelse av systemets arkitektur og nødvendig funksjonalitet som måtte 

implementeres. Et rikt bilde fanger de viktigste konseptuelle forholdene mellom 

komponentene i et system (Benyon, 2019, s. 51). Det er en modell av systemets struktur i en 

gitt situasjon. Figuren viser aktøren “Reiseleder” interagere med brukergrensesnittet, som i 

systemarkitektur figuren over vil være “norsktur.no”. Aktøren kan bruke grensesnittet til å 

gjøre spørringer til applikasjonsserveren for å få den ønskede informasjonen, for eksempel å 

sjekke turens hotellinfo. Applikasjonsserveren vil hente ut data fra Napex for å vise frem 

denne informasjonen.  

 

Figur 7 - Rikt bilde av nåværende situasjon 
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3.2.2 Navigasjonskart 

Navigasjonskart er en måte å kartlegge alle sidene i et system, i dette tilfellet en nettside 

(Benyon, 2019, s 191). En studie gjort av Jakob Nielsen konkluderte med at navigasjonskart 

laget med flere kolonner var enklere å navigere og forstå, enn et navigasjonskart med en enkel 

kolonne (Nielsen, 2008). Kartet brukes for å planlegge de nødvendige sidene som trengs i 

systemet, og hvordan man navigerer mellom dem. I navigasjonskartet under viser strekene at 

det er mulig å navigere seg begge veier, mens pilene symboliserer kun enveisnavigasjon. 

Navigasjonskart er nyttig å ha med i designprosessen for å skape en oversikt over alt som skal 

utvikles, samt sørge for at man ikke har blindveier i systemet.  

 

Figur 8 - Illustrerer navigasjonskartet som viser hvordan alle sidene i Norsk Tur sitt system henger sammen 

I dette navigasjonskartet er “Neste tur”-boksen satt som hovedsiden. Fra denne siden vil du ha 

tilgang til de fleste andre sider i systemet, med unntak av undersidene til “Profil” og “Planlagte 

turer”. I tillegg er “Neste tur” sine undersider det samme som “Kommende navn tur”, men 

innholdet på disse sidene vil være forskjellig ettersom hvilken side man har navigert fra.  
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4. Implementering av “Min side” 

I dette kapittelet beskrives det hvordan gruppen håndterte implementeringsprosessen av 

designet. Videre vil valg som er tatt for å sikre fremgang og kvalitet belyses. Følgende 

aspekter skal presenteres og utfordringene som kom frem vil diskuteres i kapitlene: språk og 

verktøy, backend, frontend og testing. 

4.1 Språk og Verktøy 

Ettersom prosjektet gikk ut på å videreutvikle en nettside, hadde gruppen mindre 

valgmuligheter når det kom til språk og verktøy. Språket som allerede var tatt i bruk av Egde, 

var React med TypeScript. React er et JavaScript-bibliotek for å bygge brukergrensesnitt 

(React, u.å.). Ingen på gruppen var kjent med dette språket, og det ble derfor satt av mye tid i 

pre-sprinten for å bli kjent med React, TypeScript og JavaScript gjennom ulike kurs på 

internett. I tillegg satt utviklerne av tid til å lese, tyde, kommentere og forstå den eksisterende 

koden. Det å kommentere i koden er et viktig aspekt i utvikling, slik at en senere overtakelse 

av systemet skal bli så effektiv som mulig.  

4.1.1 IDE - Visual Studio Code   

Gruppen valgte å benytte Visual Studio Code, forkortet som VS Code, for å utvikle systemet. 

Dette er fordi utviklerne på gruppen var allerede godt kjent med dette “integrated development 

environment”, IDE, gjennom andre kurs på studiet. Det er også en av de mest bruke 

utviklingsmiljøene, særlig blant React- og JavaScript-utviklere (DEV, 2021). Programmet har 

en bred funksjonalitet tilpasset utvikling som var relevant til språkene gruppen benyttet. 

VS Code har også flere plug-ins som gjorde at prosjektets kodestandard ble forbedret. Gruppen 

benyttet seg av en plug-in som støttet parprogrammering, og som gjorde det enklere å 

samarbeide. Parprogrammering er en agil arbeidsmetodikk der to utviklere arbeider på en 

arbeidsstasjon (Wikipedia, u.å.). Den nevnte plug-inen tillot utviklerne å arbeide i samme 

utviklingsmiljø på hver sin datamaskin. Dette var spesielt nyttig i begynnelsen for å skape 

forståelse gjennom å diskutere koden, men var også hjelpsomt ved andre anledninger om noen 

ble sittende fast med et problem. En annet plug-in som ble brukt i utviklingen var “Prettier”, 

som formaterer koden i en konsistent stil, som gjør at kodestandarden blir bedre og at koden 

blir mer leselig. Oversikten dette medførte gjorde at samarbeidet ble enklere og mer effektivt. 

4.1.2 Versjonskontroll 

God struktur og kontroll i prosjektet ble opprettholdt ved hjelp av retningslinjer bestemt i pre-

sprinten angående hvordan pull-requests og merges skulle håndteres. For å unngå problemer 

mellom den originale kodebasen og det gruppen videreutviklet, ble Egdes prosjekt forket. På 

denne forken arbeidet gruppemedlemmene som regel med forskjellige oppgaver på egne 

branches. Når funksjonaliteten som ble utviklet i branchen var klar, ble den pushet til gruppens 

fork på Github og en pull request ble laget. For at den nye branchen skulle merges inn i master, 

https://dev.to/theme_selection/what-is-the-best-ide-for-javascript-development-in-2021-1pmn
https://en.wikipedia.org/wiki/Pair_programming
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var en av retningslinjene at et annet gruppemedlem skulle se over koden for å unngå at det 

oppstod feil eller konflikter. Dersom det kontrollerende gruppemedlemmet fant feil eller 

mangler, ble det skrevet som en kommentar under pull requesten. Dette ble senere gått 

gjennom sammen med forfatteren av den aktuelle branchen og endringene ble deretter 

godkjent eller avvist avhengende av resultatet. Det ble også bestemt at branches som ble avvist 

skulle slettes, det samme gjaldt for branches som ble merget, med mindre det var noe annet 

som skulle legges til innen maksimalt en time. Dette var for å forhindre at konflikter skulle 

dukke opp under merging, noe som skjedde de gangene én utdatert branch ble brukt i 

utviklingen. I noen tilfeller ble det glemt å slette utdaterte brancher, men dette ble ryddet opp i 

med jevne mellomrom.

 

Figur 9 - Utdrag av branches fra Github 

I bildet over kan man se at en av branchene ble avvist. Dette ble oppdaget gjennom 

prosedyrene som ble satt, da et medlem oppdaget feil i koden. Gruppen fikk dermed bekreftet 

at retningslinjene fungerte, og dette sparte mest sannsynlig teamet for mulige utfordringer.  

4.2 Implementering 

4.2.1 Backend 

Prosjektets hovedfokus er på frontend- utvikling og design, men det har også krevd 

samhandling med backend. Norsk Tur benytter seg av et ERP-system som heter Napex. “ERP 

står for enterprise resource planning og innebærer å håndtere bedriftens informasjon og innfri 

behov for styring av administrative prosesser (Wikipedia, 2021 a). (…) Napex er et ERP-

system med en mindre brukerandel, som Norsk Tur har brukt i en lengre periode (Øyulvstad, 

u.d)” (Frøhaug et al., 2022). I startfasen av prosjektet ble vi informert om at Norsk Tur hadde 

startet en prosess med å bytte fra Napex til Sharepoint. “Sharepoint er et annet ERP-system, i 

større skala med en svært høy brukerandel, tilpasset til både store og små bedrifter.” (Frøhaug 

et al., 2022). Da denne overgangen ikke ble klar før dette prosjektets slutt, gjorde det at flere 

av funksjonene som gjorde kall til backend måtte hardkodes. Dette ble gjort for å sikre 

fremgang i prosjektet, mens gruppen ventet på at overgangen mellom de to systemene skulle 

bli ferdig. 
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Et eksempel på hvordan kallene ble hardkodet, er hvordan gruppen skulle sikre at riktig 

brukergruppe hadde tilgang til de riktige funksjonene, i tillegg til å, begrense deres tilgang der 

det krevdes. Den pågående overgangen førte til at teamet ikke hadde tilgang til funksjoner som 

kunne autorisere om brukeren var en reiseleder eller reisende. Dette ble løst med å 

implementere en lokal Boolean variabel som enkelt kan endres senere til det tiltenkte kallet til 

backenden. Spørringer til databasen ble også skrevet med dette i bakhodet, for å gjøre 

overlevering av systemet lettest mulig.    

Det utvikler-teamet hovedsakelig jobbet med gjennom alle sprintene, når det kom til backend, 

var uthenting av informasjon fra det gamle databasesystemet, Napex. Dette ble gjort for å 

kunne vise reiseleder informasjon direkte på nettsiden istedenfor å laste ned en PDF-fil for å få 

tilgang til informasjonen. 

4.2.1.1 Struktur 

Som tidligere nevnt, innebar prosjektet å videreutvikle en eksisterende 

nettside. Designmønster og filstruktur var dermed bestemt på forhånd. 

Deres valgte mønster er Model-View-Controller, hvor gruppen har 

hatt fokus på “View”, altså den delen av programvaren som er 

ansvarlig for å vise frem data. Figur 10 viser ikke hele Model-View-

Controller sin struktur, da backend er på en annen fil. Som nevnt i 

kapittel 3.2 vil Model være Napex som inneholder databasen, mens 

Controller vil være applikasjonsserveren. Det pågår som nevnt store 

endringer i Model, som utføres innad i Egde. Gruppen har derfor ikke 

tilgang til hvordan den nye databasen er bygget opp, og deler av 

kodingen er derfor hardkodet gjennom bruk av det gamle API-et.  

Hovedfilen som holder kontroll på alle nettsidens komponenter, er 

App.tsx. Her har gruppen også lagt inn en sikkerhetssjekk for å 

kontrollere om det er en reiseleder eller reisende som er innlogget. På 

denne måten sikres det at rett brukergruppe får tilgang til de tiltenkte 

komponentene. Det ble også laget en funksjon som gjør at en reisende 

ikke kan omgå denne sikkerhetssjekken ved å endre URL-en, ved å 

eksempelvis legge til «/reiseliste». De ulike komponentene i systemet 

er organisert i undermapper med beskrivende navn, eksempelvis er 

det under hotell-mappen all info relatert til «reiseleder» og 

«reisendes» hotell ligger.  

4.2.2 Frontend 

Ettersom design av systemets komponenter ble ferdigstilt og flyttet til “klar til utvikling” i 

Figma, begynte utviklerne fortløpende å implementere dem. I startfasen gikk 

kommunikasjonen mellom gruppen og Norsk Tur sakte, grunnet stramt tidsskjema hos 

produkteier. Denne tiden brukte gruppemedlemmene til å sette seg videre inn i React, 

Figur 10 - Filstruktur 
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JavaScript og Chakra. Chakra er et bibliotek av komponenter som gjør det enklere å bygge 

React applikasjoner (Chakra UI, u.å.). Chakra ble også valgt av Egde.  

Etter hver avsluttede sprint og før neste sprint ble startet, ble det valgt ut et sett med oppgaver 

som var dedikert til utvikler-teamet. Disse oppgavene representerte det viktigste av elementer 

og utvikling som måtte bli ferdigstilt innen sprintens slutt. For hver gang et nytt sett med 

oppgaver ble tildelt, sjekket utviklerne i Figma etter endringer eller nye sider som skulle 

implementeres. Deretter ble disse oppgavene delt i mindre oppgaver som utviklerne kunne 

velge å ta for seg. Om oppgaven var av den enklere sorten, som bestemt ved bruk av planning 

poker beskrevet i kapittel 5.5.1, ble det naturlig at utvikleren tok på seg oppgaven alene. Om 

den derimot var estimert som en vanskeligere oppgave, førte det ofte til samarbeid mellom 

medlemmene, grunnet fordelen av å anvende parprogrammering. 

En av hovedutfordringene som dukket opp under utvikling av systemet var at designet var 

laget for mindre flater som mobil, mens det ble utviklet i PC-format. Etter et veiledningsmøte i 

Sprint 4 oppdaget teamet at Googles innebygde funksjon “Inspiser” hadde en løsning på dette. 

Her kan man bytte mellom de forskjellige formatene, mobiler, iPad og PC. Dette gjorde at 

utviklerne enkelt kunne kontrollere om det som ble implementert fungerte på de forskjellige 

formatene, som gjorde at det oppstod færre problemer mellom designet og det som ble 

utviklet.  

Det viste seg å være både fordeler og ulemper med å overta og videreutvikle en eksisterende 

kodebase. Det var krevende å sette seg inn i et komplekst system uten kommentarer å støtte 

seg på. Parprogrammering gjorde at læringskurven ble bratt og mer effektiv sammenlignet med 

å sitte hver for seg. Samtidig fantes flere tilfeller hvor det var en fordel å ha eksisterende kode, 

fordi det var flere funksjoner og spørringer som utviklerne kunne gjenbruke. 

Ettersom design og utvikling foregikk samtidig, var det viktig for utviklerne å ha tett kontakt 

med designerne. Det forekom ofte designendringer etter veiledningsmøter med Egde eller etter 

ønske fra produkteier. Produkteiers ønskede endringer kom gjennom brukertester og 

fremvisning av demoer, siden gruppen aktivt jobbet for å inkludere tilbakemeldinger fra 

brukerne av systemet. Derfor hadde teamet regelmessige design- og code-reviews, hvor alle 

partene i gruppen holdt seg oppdatert om elementer som kunne forbedres eller endres.  

4.2.3 Systemtesting 

Gjennomføring av testing er en viktig del av utviklingen ettersom det kan spare bedriften for 

store utgifter (IBM, u.å.). Ved hjelp av testing underveis i produktet, hjelper det utviklerne å 

oppdage problemer som; ugyldige eller feil i funksjoner, sikkerhets-sårbarheter og utfordringer 

knyttet til skalerbarhet. Det finnes mange kjente metoder for å gjennomføre tester i et prosjekt, 

og en av de er V-modellen. Dette er en modell som sier noe om hva som skal skje i løpet av 

prosjektet og hvem som har ansvar for dette (Childs, 2018, s. 1-49). Under prosjektets fase har 

gruppen brukt deler av V-modellen for å sikre god kvalitet gjennom testing. Under 

verifikasjonsfasen har gruppen hatt tett dialog med produkteier for å sikre at produktet lever 

opp til forventningene. Under analysefasen ble prioriteringslisten sendt til godkjenning for å 
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sikre enighet i hva som skulle jobbes på. Videre til designfasen ble brukere testet for å sikre at 

produktet fungerte som forventet.. Etter implementasjon gikk man over til valideringsfasen. 

Når det kommer til implementering og systemtesting valgte gruppen å fokusere på manuelle 

tester. Figur 11 viser hvordan gruppen har tatt utgangspunkt i V-modellen for å utarbeide en 

egen testplan. Etter dette gikk gruppen frem for å ha demotesting med relevante brukere, for så 

å gå over til å gjennomføre en akseptansetest med produkteieren.  

 

Figur 11 - Viser V-modell av gruppens system 

Gjennom samtaler med Egde og diskusjon internt ble det bestemt at det var mest gunstig med 

manuelle tester, fordi dette er et frontend-prosjekt.. De manuelle testene ble utført gjennom 

bruk av et testdokument. Selve dokumentet ble utformet i Sprint 2 og kan ses i vedlegg 9.15. 

Som man kan se i dokumentet er ulike scenarioer beskrevet. Disse scenarioene er oppgaver en 

reiseleder ofte vil gjøre i systemet. Når utviklerne skulle teste systemet, gikk de gjennom en og 

en oppgave og skrev ned hvordan systemet oppførte seg. På denne måten ble de mer sikre på at 

systemet fungerte, men dette alene var ikke nok. Det var også viktig å teste handlinger som 

ikke skal kunne utføres. Dette var vanskeligere oppgaver å definere, men gruppen fant ut i 

sprint 3, gjennom manuell testing, at det ikke var noe skille mellom reiseleder og reisende i 

URL. Denne sikkerhetssjekken er beskrevet i kapittel 4.2.1.1.  

En annen utfordring utviklerne møtte på under testing var mangelfull mockdata. Som nevnt 

tidligere hadde ikke gruppen innsikt i hvordan backend fungerte og den dataen som ble vist på 

siden var en simulert tur med kun to deltagere. Ettersom Norsk Tur kan ha turer opp til 400 

deltakere, ønsket utviklerne å teste hvordan systemet fungerte hvis flere deltakere var meldt på 

en tur. Det ble antydet av Egde at dette var fint mulig, men at det måtte sendes videre til den 

avdelingen som jobbet med backend. Når det ikke kom ny mockdata, henviste gruppen seg til 

Egde igjen, men avdelingen som skulle fikse dette var nå for travel til å løse dette. Hadde 

utviklerne hatt dokumentasjon på hvordan databasen var satt opp, hadde det vært en mulighet å 

lage en alternativ database og sette inn egen mockdata, men ettersom dette ikke fantes, ble 

systemet kun testet med to reisende.  
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5. Prosjektgjennomføring  

I dette kapittelet vil det utdypes om hvordan teamet har tatt for seg prosjektgjennomføringen 

på bacheloren. Ettersom gruppen valgte å jobbe agilt, vil der være en del om hvordan Scrum 

ble tatt i bruk i prosjekt, samt hvordan gruppen har håndtert tidsstyring. 

5.1 Scrum 

Under planleggingen av prosjektet ble det besluttet å jobbe innenfor arbeidsmetoden Scrum, et 

agilt rammeverk innen systemutvikling, levering og opprettholdelse av komplekse produkter 

(Schwaber & Sutherland, 2017). Rammeverket tillater for bedre kommunikasjonsflyt mellom 

teammedlemmer og kan skape god kontroll i prosjektet ved å bruke artefakter og aktivitetene 

daily standup, product backlog, product increment, sprint planning, sprint review og sprint 

retrospective. Scrum masters rolle vil oppsummeres i korte trekk sammen med verktøyene som 

ble brukt underveis i Scrum prosessen. I dette prosjektet innebærer begrepet agilt å ha en 

tilpasningsdyktig tilnærming, ettersom det skulle utvikles ny funksjonalitet, og utfordringer 

kunne oppstå, var det et bevisst valg å benytte Scrum. Det var fordelaktig å bruke Scrum som 

rammeverk fordi teamet ønsket å ha mulighet til å kontinuerlig jobbe på design, utvikling og 

testing samtidig. Videre ble det vurdert at gruppen lettere ville kunne tilpasse seg til 

utfordringer ved bruk av Scrum, siden sprint planning, review og retrospectiv ville kunne sikre 

god kontroll over kvalitet, rom for forbedringer og refleksjon rundt sprinter.  

5.1.1 Sprint Planning 

Sprint planning starter ved å kartlegge arbeidet som skal utføres for den spesifikke sprinten, 

ved at alle medlemmene samarbeider om å utarbeide en plan (Sutherland & Schwaber, 2020). 

Prosjektets sprinter hadde en varighet på to uker, fordi gruppen ville ha jevnlig planlegging og 

refleksjon rundt eget arbeid, samt ha hyppig kommunikasjon med bachelor-bedrift for kontroll 

av prosjektets fremgang. I hver sprint ble det plukket ut brukerhistorier fra product backlogen 

som ble modularisert og deretter lagt til i sprint backlogen. Under hver sprint planning ble det 

også gjennomført planning poker, for å tidsestimere oppgavene. Se vedlegg 9.16 for eksempel 

på en sprint planning dokument. 

5.1.2 Daily stand-up 

“Formålet med daily stand-up er å inspisere fremdriften mot Sprint-målet og tilpasse Sprint 

Backlog etter behov, og justere det kommende planlagte arbeidet” (Schwaber & Sutherland, 

2016). Underveis i prosjektet ble en 15-minutters daily stand-up gjennomført daglig. Under 

møtene fortalte hvert gruppemedlem om arbeidet de har gjort, og eventuelle utfordringer som 

hadde oppstått underveis. På denne måten holdt gruppemedlemmene seg oppdatert på 

prosjektets fremgang og nytt arbeid kunne delegeres effektivt. Scrum Master startet møtene 

med å stille gruppemedlemmene følgende spørsmål: "Hva har du gjort til i dag? Hva skal du 

gjøre til i morgen? Har du noen utfordringer?". Sekretæren førte notater under alle daily stand-

ups, slik at gruppen hadde tydelig oversikt over prosjektstatus og tidligere arbeid. Daily stand-
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up har virket spesielt motiverende, da gruppemedlemmene ønsket å reflektere innsatsen til 

resten av gruppen. I figuren under kan man se et eksempel på en daily stand-up. 

 

Figur 12 - Eksempel på en daily stand-up 

5.1.3 Product Increment 

Product increment er summen av alle product backlog-elementene som er fullført i løpet av en 

sprint (Schwaber & Sutherland, 2017). Ifølge Scrum Guiden er det tiltenkt at alle elementene i 

product increment skal være fullførte, og dette er noe prosjektgruppen har prøvd å overholde i 

stor grad. Det har derimot vært noen sprinter hvor dette ikke ble en realitet grunnet 

forsinkelser, sykdom og diverse på teamet, produkteiers og Egde sin side. I disse tilfellene ble 

én eller flere backlog-elementer overført videre til neste sprint.  

5.1.4 Scrum Master 

Scrum masteren blir sett på som en ”tjenende leder” og skal fungere som en hjelpende hånd, 

slik at teamet får en bedre forståelse av Scrum-teori, praksis, regler og verdier, samt holder tett 

kontakt med produkteier, utviklingsteamet og organisasjonen (Schwaber & Sutherland, 2017). 

Gruppen tok et bevisst valg om å tilpasse rollene best mulig etter gruppens dynamikk og 

arbeidsmetoder, og det viste seg senere at Scrum Masters rolle har fungert likt i praksis som 
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den skulle i teorien. Scrum master og gruppeleder har fungert som samme rolle i prosjektet. 

Dette gruppemedlemmet sto ansvarlig for hvordan informasjon utveksles innad i gruppen, og 

kommunikasjon med andre interessenter. Scrum master har hele veien sørget for å 

ansvarliggjøre gruppemedlemmene, slik at teamet opererte selvorganisert. Dette ble gjort med 

blant annet strukturering i Trello, føre oppgavestruktur og sette en agenda for hvert møte. I 

ettertid er gruppen veldig fornøyd med effekten Scrum master har hatt på teamet, og ville 

benyttet en lignende tilnærming i fremtidige prosjekter. Derimot ser teamet det som mindre 

aktuelt å tildele et medlem både rollen gruppeleder og Scrum master, og ville heller besluttet å 

bruke én av rollene. 

5.1.5 Sprint Review 

I en sprint review inspiserer Scrum-teamet, samt prosjektleder og andre aktuelle interessenter 

siste product increment, og tar sammen en avgjørelse om hva som er beste vei videre i 

prosjektet (Agility in Mind, u.å.). Etter tilbakemelding og diskusjon, tilpasses product 

backlogen slik at teamet kan gå bort fra gamle ideer og tilrettelegge bedre etter interessentenes 

ønsker. Dette er derimot ikke slik sprint review møter har blitt gjennomført i dette prosjektet. 

Det er ulike former for møter gruppen har gjennomført, som hadde tilnærmet likt oppsett som 

sprint review. Det første er statusmøter, som forekom annenhver uke med veileder fra Egde. 

Her ble det gjennomgått overordnet status på sprinten, utfordringer, samt fremtidige oppgaver, 

og veileder kunne komme med innspill på sprinten. Det ble også fullført tre styringsmøter i 

løpet av semesteret, hvor både veileder fra Egde og UiA stilte, se vedlegg 9.4 for 

styringsmøter. Møtene innebar overordnet prosjektstatus, fremvisning av design eller demo, 

muligheten til å presentere fremtidig plan, og rom for at veilederne kunne komme med 

innspill. Videre ble det også gjennomført statusoppdatering med Norsk Tur, over e-post, 

Teams eller på kontoret til varierende tider, siden kundebedriften hadde relativt stramt 

tidsskjema gjennom semesteret. Selv om møtene ble gjennomført midt i sprinter, opplevde 

gruppen det som en passende løsning, i forhold til studentene, Egde og Norsk Tur sin timeplan. 

Hovedfokuset var å ha åpen dialog med alle interessentene jevnlig gjennom sprintene, og 

dermed kunne tilpasse prosjektet om nødvendig. 

5.1.6 Sprint Retrospectiv 

Sprint retrospectiv sitt formål er å gi teamet mulighet til å reflektere over egne arbeidsmetoder, 

samt å lage en plan for forbedringer som skal implementeres i neste sprint (Schwaber & 

Sutherland, 2016, s.13). Retrospectiv gjennomføres etter Sprint Review, men før neste Sprint 

Planning. Møtene er som regel tidsbegrenset til maksimalt tre timer for fire ukers sprinter. For 

kortere sprinter er det naturlig med kortere møter, hvor i dette prosjektet ble det kjørt 30 

minutters møter for to ukers sprinter. Det var Scrum master som hadde ansvaret for at møtet 

ble gjennomført. Sekretær tok ansvar for å notere ned deltakernes refleksjoner i en fastsatt 

sprint retrospectivt dokument, som ble utarbeidet i forkant av prosjektet. Ved å kjøre sprint 

retrospectiv oppnådde gruppen kontroll og fikk mulighet til å reflektere rundt hvordan sist 

sprint gikk, ved å identifisere hva som gikk bra og utrede potensielle forbedringer. Disse ble 
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videre brukt for å utarbeide en plan om hvordan endringene skulle implementeres i neste 

sprint. Se vedlegg 9.17 for formatet gruppen benyttet til sprint retrospectiv. 

5.2 Roller i teamet 

For å kunne utføre Scrum effektivt, ble det bestemt å fordele roller til alle medlemmene i 

teamet. De følgende rollene var: gruppeleder, Scrum master, sekretær, programmeringsleder, 

testleder, designer og utvikler. Se vedlegg 9.3 for Gruppekontrakt som viser hvilke 

medlemmer som ble tildelt hvilke roller. 

Gruppelederen hadde ansvar for å sørge for at oppgaver ble levert inn innen fristen, holde en 

overordnet oversikt over prosjektets fremgang og status underveis, samt lede alle møter ut til 

produkteier, Egde og UiA. Det ble besluttet at gruppelederen også skulle påta seg rollen som 

Scrum master. Dette valget ble tatt fordi disse rollene sine ansvarsområder ofte inngår i 

hverandre. Når teamet ser tilbake på prosjektet, kan det vurderes om det egentlig var 

nødvendig å ha begge rollene. I fremtidige prosjekter hadde gruppen heller tatt en avgjørelse 

om å velge én av de ovennevnte rollene. Gruppelederen inntok også rollen designer, og hadde 

oversikt over designernes fremgang i prosjektet, samt hyppig kontakt med veileder fra Egde 

angående tilbakemelding og vurdering av design. 

Sekretæren har vært en stor støtte til Scrum master, gjennom å samle informasjon fra møter 

som daily stand-up, sprint review og retrospectiv, i tillegg til statusmøter med UiA, Egde og 

Norsk Tur. I ettertid har denne rollen blitt vurdert som en av de viktigste rollene i teamet for å 

opprettholde god struktur og kontroll. Gruppen er veldig fornøyd med valget om å sette de 

ulike rollene opp som støttespillere for hverandre, siden det har ført til god kommunikasjon og 

gitt alle medlemmer oversikt over prosjektets fremgang. Sekretæren hadde også rollen 

designer, og var en del av designteamet. Dette skapte videre godt samarbeid mellom Scrum 

master og sekretær, og medlemmene hadde god kontroll over designprosessen. 

Programmeringslederen sitt ansvar innebar å skape oversikt over de ulike utviklere i teamet, og 

fordelte oppgavene mellom dem. Det var fordelaktig i dette prosjektet å ha en slik rolle, da et 

medlem fikk overordnet innsikt i utviklingen sin fremgang og kunne diskutere denne 

fremgangen med Scrum master. Dette skapte videre god kommunikasjonsflyt mellom 

designteam og utviklerteam i prosjektet, som var gunstig siden gruppen arbeidet agilt. 

Programmeringsleder hadde god erfaring innen utvikling, og det ble tidlig vurdert som mer 

effektiv å fordele ansvarsområder jevnt over teamet, i kontrast til å vektlegge alt på Scrum 

master.  

Testleder i teamet skulle ha ansvar for gjennomføringen av testing i de ulike delene av 

prosjektet - både planlegging og utføring. Dette ble vurdert som viktig for å sikre kvalitet i 

prosjektet. Derimot ble ikke rollen tatt i bruk som tiltenkt - i stedet ble det et individuelt ansvar 

å ha kontroll over testingen. Dette valget ble tatt fordi det ble utfordrende for testleder og holde 

oversikt over design og utviklingsteamene samtidig, og det ble mer effektiv for hvert team å 

vurdere selv når det var behov for testing. Videre var rollen Utvikler med å bidra på selve 

utviklingen av nettsiden. Tre av gruppens medlemmer innehadde denne rollen.  
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På denne måten dekkes alle områder i prosjektet, ved å gi hvert medlem et ansvarsområde. 

Dette var med å skape motivasjon internt og gi medlemmene en følelse av eierskap til 

prosjektet. Avgjørelsen ble sett på som en fornuftig måte å fordele ansvar og oppgaver internt i 

gruppen. Samtidig har dette bidratt til kvalitetssikring, fordi hvert medlem jobbet med å 

kontrollere og håndtere utfordringene på de områdene de hadde ansvar for. Rollene førte til at 

gruppemedlemmene kunne jobbe mer selvstendig, og på flere prosesser samtidig. 

5.3 Product- og Sprint backlog 

Product backlog er en liste over alt som er nødvendig for å fullføre prosjektet (Schwaber & 

Sutherland, 2016). Product backlogen er dynamisk, og kan endres underveis som produktet 

utvikler seg (Schwaber & Sutherland, 2017). De forskjellige elementene i product backlog er 

basert på brukerhistorier, prioritert etter MoSCoW. Disse elementene blir så modularisert 

under sprint planning. Etter elementene brytes ned, legges de til i sprint backlogen. Sprint 

backlog er et utvalg av elementer som hentes fra product backlog. Den fungerer som en 

forutsetning for utviklingsteamet om hvilke funksjonaliteter som skal være på plass før slutten 

av sprinten. Alle elementene fra både product- og sprint backlog ble ført inn i Trello, noe som 

har gitt god oversikt i prosjektet. Det har gitt gruppen mulighet til å se hva de enkelte 

medlemmene har gjort eller arbeider med til enhver tid. Det har ført til høyere effektivitet 

internt, ved at én kan se kortene sakte, men sikkert forsvinne fra backlogen, og listen over 

fullførte oppgaver blir lenger.  

 

Figur 13 - Viser skjermbilde av Trello boardet til Scrum teamet 

Som vist i figur 13, fikk hver sprint tildelt en farge. Dette ga bedre oversikt over hvilke sprinter 

de forskjellige elementene tilhørte, som igjen ga backlog bedre struktur. Se vedlegg 9.18 for 

product- og sprint backlog hentet fra Trello. 
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5.4 Sprinter 

I dette kapittelet blir det forklart hvordan gruppen har benyttet seg av Scrum, som 

dokumenteres sprint for sprint. 

5.4.1 Pre-sprint 

Pre-sprinten inkluderte å gjennomføre en detaljert analyse for å kartlegge hvilket behov som 

skulle dekkes hos reiseleder og Norsk Tur. Dette ble kartlagt under møter med Egde, Norsk 

Tur og en reiseleder. Videre ble funnene brukt til å utvikle en backlog av funksjonalitet som 

skulle gjennomføres i dette prosjektet. Den hadde en varighet på én måned, som var dobbelt så 

lang som den normale to ukers lengde de resterende sprintene i prosjektet hadde. Dette var 

fordi oppstartsmøte med Egde og produkteier ikke ble før i slutten av januar, grunnet stramt 

tidsskjema. 

Daily stand-up  

Tidlig i Pre-sprinten startet teamet med daily stand-up i prosjektet. Gruppen møttes fysisk hver 

mandag, onsdag og fredag, hvor alle møter ble igangsatt med en daily stand-up. 

Sprint Retrospectiv 

Selv om gruppen ikke var i gang med sprint elementene planning, review eller retrospect i pre-

sprinten, ble det allikevel kjørt en intern, muntlig retrospect om gruppens opplevelse av pre-

sprinten. Dette var for å håndtere kommunikasjonsutfordringer som hadde oppstått. 

Resultater av Pre-sprint  

Scrum master ble flinkere på å delegere arbeid, det ble lavere terskel for å spørre om hjelp, økt 

aktivitet på Discord, mer effektive møter og egne interne frister for oppgaver som var avhengig 

av noen andres bidrag, slik at alle fikk god tid på å fullføre arbeid innen endelig frist. 

5.4.2 Sprint 1 

Sprint planning  

Sprint 1 startet med et planleggingsmøte for å kartlegge hvilke oppgaver som skulle gjøres i 

kommende sprint. Ettersom brukerhistoriene hadde blitt delt inn i prioriteringer ved hjelp av 

MoSCoW, så gruppen det som hensiktsmessig å starte med “must haves” i prosjektet. Deretter 

startet teamet å bryte ned oppgavene i mindre deler til sprint backlogen. Oppgavene som ble 

valgt ut var blant annet å designe startsiden, samt at utviklerne skulle begynne å sette seg inn i 

det nåværende systemet. Dette inkluderte backend ved Napex, React og TypeScript, i tillegg til 

å gjøre seg bekjent med Chakra. Det ble også bestemt at det skulle utvikles en funksjon for å 

sjekke hvilken bruker som var logget inn. På denne måten kunne man skille mellom reiseleder 

og reisende. Se figur 14 for sprint backlog. 

I andre del av sprint planning estimerte gruppen tidsbruken for oppgavene. Dette ble gjort for å 

ha kontroll på den eneste ressursen som finnes i prosjektet, tid. For å estimere oppgavene ble 
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metoden planning poker anvendt. Noen på gruppen var kjent med denne metoden fra før, mens 

for andre var dette første møte med planning poker. Det var derfor sprik i estimatene 

medlemmene kom med for de ulike oppgavene, men gruppen ble etter hvert enige om en felles 

estimering etter at alle fikk sagt sin mening, hvis det var uenigheter.   

Daily stand-up  

I begynnelsen av Sprint 1 ble det gjennomført daily stand-up også de dagene medlemmene 

stilte digitalt, da gruppen opplevde en økning av aktivitet og endringer i prosjekt. Dette ble 

utført digitalt over kommunikasjonsplattformen Discord for å holde kontroll på at oppgaver ble 

utført, samt problemer som kunne ha dukket opp, ble løst.  

Product backlog  

Product backlogen ble utarbeidet i starten av denne sprinten, se vedlegg 9.18.
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Sprint backlog  

 

Figur 14 - Sprint 1 backlog 

Sprint retrospective 

Etter fullført sprint gjennomførte gruppen en sprint retrospective. Ettersom dette var første 

gangen gruppen hadde gjennomført en sprint sammen, ble det sett på som viktig å bruke god 

tid på dette. Pre-sprinten ble lengre enn forventet, og det var allerede mange endringer som 

hadde blitt gjort i arbeidsprosessen. Dette kom tydelig frem i sprint retrospective ved at alle 

medlemmene synes gruppen hadde hatt gode og effektive møter, samt at endring av struktur i 

kommunikasjonskanalen hadde gjort det enklere å holde orden på hva som skulle gjøres. Det 

ble også tatt opp utfordringer som dukket opp i løpet av sprinten. Det ble blant annet satt 

spørsmålstegn til sprint planning når det kom til estimering. Oppgavene burde blitt estimert 



27 
 

overordnet etter at de var brutt ned. Det ble ikke sett på som hensiktsmessig å tidsestimere en 

oppgave som “sett inn ikon på flyside”, da dette var en svært liten oppgave tilhørte under 

“design flyside”. Videre ble det også diskutert hvordan gruppen brukte budsjettet. I sprint 1 ble 

det kun ført timer brukt på bachelorprosjekt og rapportskriving. Dette hjalp ikke gruppen med 

å se hva de ulike medlemmene faktisk brukte tiden på med tanke på estimeringen gjort i sprint 

planningen, noe som gjorde at det ikke kunne kontrolleres om estimeringene stemte.  

Resultater av Sprint 1  

Gruppen ble ferdig med alle wireframes i systemet. Dette var mer enn forventet i forhold til 

sprint backlogen ettersom gruppen kun hadde tatt ut to sider som skulle bli wireframet. 

Funksjonen som sjekker hvilken bruker som er logget inn ble ferdig, samt at utviklerne satt seg 

inn i koden ved å kommentere funksjoner og gjennomgå linje for linje. Alle oppgaver fra 

sprint backlog ble gjennomført. 

5.4.3 Sprint 2 

Sprint planning  

Sprint 2 startet med en sprint planning for å avgjøre hva som skulle arbeides på i kommende 

sprint. Møtet ble gjennomført fysisk ettersom gruppen mente dette ga best resultat, og Trello 

ble tatt i bruk for å holde kontroll på sprint backlog. Ettersom design oppgavene fra sprint 1 

ble ferdigstilt, ble disse oppgavene ført over til utvikling i sprint 2. Det ble også bestemt at nye 

sider fra “must haves” skulle designes i denne sprinten, se figur 15 for sprint backlog.   

I sprint retrospective i Sprint 1 ble det bestemt å estimere oppgavene mer overordnet i denne 

sprinten, fordi det ville være lettere å føre ned timer på hva man jobbet på, det ble vanskelige å 

skille hva enn faktisk brukte tiden på når oppgavene var for små. Igjen ble Planning poker 

anvendt som metode for å estimere ettersom gruppen syntes det var en god metode fra forrige 

sprint.  

Daily stand-up  

Ingen endringer i hvordan gruppen gjennomførte daily stand-up. 

Product backlog  

Ingen endringer i product backlog. 
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Sprint backlog  

 

Figur 15 - Sprint 2 backlog 

Sprint retrospective 

I Sprint 2 ble Sprint retrospective gjennomført, og det var mye nyttig som kom frem i møtet 

siden alle hadde fått sagt sin mening. I løpet av denne sprinten begynte teamet med design- og 

code review. I første sprint var det mindre samhandling mellom designere og utviklere, derfor 

ble det sett på som hensiktsmessig å innføre disse reviewene som en del av dagsagendaen, for 

å ha kontroll på hva som var nytt og hva som ble gjort. For utviklerne var dette svært nyttig da 

de fikk innsikt i designvalg enn kun å se på en ferdig mockup når de skulle implementere 

designet.  

En utfordring som dukket opp i sprinten skyldtes miskommunikasjon under sprint planning 

møte. Ettersom designerne har fokus på design oppgaver og utviklerne hadde fokus på 

utvikling føltes sprint backlogen denne gangen mer ut som to forskjellige backlogs. 

Eksempelvis tatt ut en oppgave til utvikling som ikke kunne jobbes på ettersom design ikke var 

laget for den, samt hadde ikke designteamet valgt denne oppgaven som noe de skulle designe i 

sprinten. Det ble derfor vedtatt at i neste sprint planning skulle gruppen være nøyere med hva 

slags oppgaver som ble jobbet med, og alle skulle diskutere rundt oppgavene som ble valgt.  
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Resultater av Sprint 2 

I Sprint 2 ble alle designoppgaver gjennomført. Ettersom det var miskommunikasjon under 

sprint planning ble kun enkelte deler av utviklingsoppgavene gjennomført. Alt ble lagt til rette 

for at disse oppgavene skulle bli enkle å gjennomføre, men selve siden var ikke ferdig designet 

og ble derfor ikke ferdigstilt i sprint 2. En navigasjonsbar ble også laget i denne sprinten for å 

skille hotellsiden i systemet. Videre var det enkelte designoppgaver som heller ikke ble ferdig, 

disse ble flyttet over til sprint 3. 

5.4.4 Sprint 3 

Sprint planning  

I likhet med de andre sprint planning møtene ble møtet delt opp i to deler. Ettersom det i sprint 

2 føltes som det var to sprint backloger basert på at oppgavene tidligere hadde blitt dårlig 

fordelt, ble det bestemt å bruke god tid på å diskutere alle oppgavene som skulle gjøres i denne 

sprinten. Hovedfokus i sprinten ble å lage mockups for de siste sidene i systemet, samt 

gjennomføre en brukertest med kundegruppen for å få innspill på design og valg som skulle bli 

tatt. I tillegg til dette skulle “Rom og Hotell”-siden implementeres, og det skulle være fokus på 

å gjøre dokumenter nedlastbare. 

Andre halvdel av sprint planning gikk til estimering av oppgavene som ble valgt ut. Planning 

poker ble nok en gang anvendt og man kunne se at selv om det var færre utviklingsoppgaver 

denne sprinten, økte antallet estimerte timer da oppgavene som var valgt ut for denne sprinten 

ble sett på som svært utfordrende.  

Daily stand-up  

I sprint 3 møtte gruppen på flere utfordringer når det gjaldt sykdom. Derfor ble noen daily 

stand-up møter gjennomført annerledes i denne sprinten. Ettersom enkelte medlemmer var 

syke og ikke hadde mulighet til å delta på disse møtene, ble det besluttet at disse medlemmene 

skulle skrive sin daily stand-up i chat gjennom Discord. På denne måten hadde teamet fortsatt 

kontroll på hva som ble jobbet på, og om noen på gruppen hadde utfordringer de trengte hjelp 

med. 

Product backlog  

I sprint 3 ble det gjort endringer i product backlog etter samtaler med veileder fra Egde. Det 

ble bestemt at brukerhistorien “totrinnsverifisering” lå utenfor scopet til oppgaven, ettersom 

dette var noe Egde hadde rutiner på for å implementere. Derfor ble denne oppgaven fjernet fra 

product backlog. “Historikk”- siden ble også revidert i denne sprinten etter statusmøte med 

Egde. 
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Sprint backlog  

 

Figur 16 - Sprint 3 backlog 

Sprint retrospectiv 

Det manglet et gruppemedlem grunnet sykdom, men gruppen gjennomførte sprint 

retrospective uansett og laget som vanlig det som ble sagt i et eget dokument. Gruppen følte at 

dette var en godt gjennomført sprint hvor alle oppgaver ble fullført og medlemmene jobbet 

målrettet og effektivt. Det ga også stor motivasjon til gruppen ettersom teamet fikk mange 

positive innspill etter gjennomgang av design med kundebedrift.  

Resultater av Sprint 3 

I sprint 3 ble de resterende mockups ferdig, med unntak av “Rom og Hotell”-siden. 

Dokumentlisten for systemet ble også ferdig utviklet. Denne ble hardkodet, men det skal være 

enkelt å endre på kallet når ny ERP-løsning er på plass. “Planlagte turer”-siden ble også 

ferdigstilt i denne sprinten. Ettersom “Historikk”-siden ble revidert underveis i sprinten, 

begynte også utviklerne å starte på “Reiseliste”-siden. 
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5.4.5 Sprint 4 

Sprint planning  

Under sprint planning i sprint 4 var et av medlemmene fraværende på grunn av sykdom. Det 

ble likevel bestemt å gjennomføre sprint planning med resterende medlemmer ettersom 

gruppen ikke ville havne bak skjema. I første del av sprint planningen ble det valgt ut oppgaver 

fra product backlogen. Ettersom nesten alle “must have”-sidene var ferdig designet, ble det 

også her tatt ut en “should have” fra backlogen. Videre ble de ferdigdesignede sidene satt inn i 

sprint backlogen for å implementeres i systemet. Det ble også lagt vekt på en 

sikkerhetsoppgave for å hindre at kunder fikk tilgang til spesifikke sider i systemet, se figur 17.  

Under estimeringen så gruppen at denne sprinten kom til å bli tidkrevende, ettersom flere av 

oppgavene ble estimert som svært utfordrende. Det ville derfor være spennende å se om alle 

oppgavene ble fullført i denne sprinten.  

Daily stand-up 

Daily stand up ble ofte gjennomført digitalt i denne sprinten, mye på grunn av sykdom, samt at 

mange medlemmer var utenbys i påskeferien. 

Sprint backlog  

 

Figur 17 - Sprint 4 backlog 
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Product backlog 

Etter et statusmøte med Egde der designet ble presentert, ble det stilt spørsmål ved den ene 

siden i systemet, “liste over reisende”. Ettersom det kom ny informasjon om hvor mange 

utflukter en reisende kan være med på, ble det bestemt at det skulle lages en egen side for dette 

i systemet, istedenfor å ha det på samme side som liste over reisende. Derfor ble denne 

oppgaven lagt til i product backlog i denne sprinten.  

Sprint retrospective 

Denne sprinten ble den som skilte seg mest ut fra de foregående. Deler av sprinten befant seg i 

påskeferien og det ble dermed kun utført fysiske møter den første uken. Det oppstod også 

problemer her da to av medlemmene var syke med Covid-19. Dette gjenspeiles i det som ble 

tatt opp i sprint retrospective for sprint 4: ettersom det hadde vært få fysiske møter, samt veldig 

korte digitale møter, har det vært vanskelig for gruppen å se det store bilde i prosjektet. Alle 

hadde arbeidet godt individuelt og fullført flere oppgaver i backlogen, men det var dårlig 

kommunikasjon mellom gruppemedlemmene i denne perioden. Det ble eksempelvis ikke 

arrangert noen code- eller design-reviews i denne sprinten. Det ble derfor vedtatt i sprint 

retrospective at gruppen skulle gå over alt som var gjort, og alt som manglet siden det nærmet 

seg prosjektslutt. Dette ble gjort for å ikke gripe over mer enn gruppen klarte å gjennomføre 

før produktet skulle overleveres til Egde. 

Resultater av Sprint 4 

De siste mockupene ble nå ferdigstilt og alt design ble klargjort til utvikling. Sidene for 

“Flyinfo”, “Rom og Hotell” og “Liste over reisende” ble også ferdig utviklet i denne sprinten.  

5.4.6 Sprint 5 

Sprint planning  

Sprint planning ble gjennomført som i tidligere sprinter, i to separate deler. Det ble her 

vektlagt å fikse designproblemer som veileder i Egde hadde tatt opp under forrige statusmøte. 

Dette gjaldt blant annet å fikse en navigasjonsbar som ikke så klikkbar ut når veileder gikk 

gjennom designet. Andre del av sprint planning ble gjennomført som tidligere. Se figur 18 for 

sprint backlog. 

Daily stand-up  

Ingen endringer i hvordan gruppen gjennomførte daily stand-up. 

Product backlog  

Det ble i denne sprinten valgt at gruppen ikke skulle gå videre med SMS-tjenesten, men 

gruppen har likevel gått frem for å klargjøre design samt tilrettelagt for at en fremtidig 

implementering skal være enkelt å utføre. Andre oppgaver i backlogen som falt under “should 

have” og “could have” ble også revidert, siden fokuset kun falt på “must haves”. 
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Sprint backlog  

   

Figur 18 - Sprint backlog 5 

Sprint retrospective 

Gruppen hadde bestemt å ta forrige sprint i betraktning under gjennomførelsen av sprint 5. Det 

ble nevnt i sprint 4 at kommunikasjonen hadde vært dårligere, samt at det nærmet seg 

prosjektslutt og det ble derfor bestemt at gruppen skulle møtes fysisk hver dag. Flere 

gruppemedlemmer syntes at gjennomføringen av denne sprinten var spesielt god, med tanke på 

samarbeid og kontroll i prosjektet. Det var fremdeles noen medlemmer som mente at 

tidsbruken kunne effektiviseres mer. Noen oppgaver var mer egnet til å arbeides med alene, og 

det kan derfor være ineffektiv å jobbe med slike oppgaver i samarbeid med andre. Gruppen var 

uansett fornøyde med at alle “must haves” var ferdig i prosjektet og at det kun manglet noen 

små designendringer som kom frem under brukertesten med produkteier. 



34 
 

Resultater av Sprint 5 

Etter kommentarer fra veileder og Norsk tur ble det gjort design endringer som ble ferdigstilt i 

denne sprinten. På grunn av dette måtte også utviklerne endre på designet i systemet. Mye av 

sprinten gikk ut på å lage en ny navigasjonsbar, samt utvikle ferdig Utflukt siden.  

5.4.7 Sprint 6 

Sprint planning  

Det ble ikke gjennomført sprint planning i sprint 6 ettersom dette ville bli en annerledes sprint, 

med tanke på at alle de viktigste oppgavene var gjennomført, og gruppen heller ville bruke 

mest mulig tid på å ferdigstille rapporten. Gruppen så det ikke hensiktsmessig å bruke tid på å 

estimere skriveoppgaver og valgte heller å gå gjennom rapporten for å se hva som manglet og 

deretter lage oppgaver ut fra dette.  

Daily stand-up  

Daily stand-up ble gjennomført som normalt. 

Sprint backlog  

Ettersom gruppen ikke hadde sprint planning, ble det heller ikke laget en sprint backlog.  

Sprint retrospective 

Det ble ikke gjennomført en sprint retrospective siden rapporten skulle leveres den dagen 

gruppen vanligvis gjennomfører dette, men gruppen hadde likevel et møte der det ble diskutert 

hva som hadde gått bra den første uken av sprint 6. Da det nærmet seg slutten, ble det lange 

dager på alle gruppemedlemmene. Det var en god balanse mellom fysiske og digitale møter, 

der de fysiske møtene gikk ut på å kartlegge det som manglet samt rettskriving av rapport, 

mens formålet med de digitale møtene var å sjekke om alle hadde noe å gjøre og hvor langt 

gruppen var kommet med rapportskrivingen.  

Resultater av Sprint 6 

Design team implementerte endringene som fremkom fra testene i mockups, for å forenkle 

utviklingsprosessen. Deretter var designprosessen ferdig, og det ble kun fokus på å fullføre 

nettsiden, før fremvisning av demo til produkteier og gjennomgangsmøte med Egde.   



35 
 

5.5 Tidsstyring 

Tidsstyring sikrer et prosjekts effektivitet med tanke på budsjett og levering av prosjektet 

innen avtalt tid (Wang et al., 2010, s 149.) Tidsstyring er en viktig del av Scrum siden det 

arbeides gjennom sprinter med fastsatte tidsfrister. Det finnes flere verktøy som hjelper med å 

oppnå kontroll over tidsstyring. I dette prosjektet ble det brukt planning poker for estimering 

av oppgavenes tidsbruk, Excel ble brukt for å lage tidsbudsjettet, og dagbok ble benyttet for 

loggføring av arbeidet.  

5.5.1 Estimering med Planning poker 

Planning poker eller Scrum poker, er en gamified teknikk som teamet bruker for å gjette 

innsatsen som kreves til prosjektoppgaver (Adams, 2021). Teknikken startes ved at alle 

involverte estimerer tid for en oppgave, og presenterer dette samtidig. Grunnen til at alle skal 

estimeres samtidig, er for å unngå at medlemmene blir påvirket av hverandres svar. Alle må 

kunne forsvaret sitt eget valg, og sammen konkludere med én realistisk estimering. Målet med 

estimeringen er å oppnå enstemmighet. Planning poker er en gunstig løsning for nye 

utviklingsteam som er lite er kjent med hvor lang tid en oppgave kan ta. Ved ulike estimater 

må medlemmene argumentere for hvorfor de tenker en oppgave tar x antall timer eller krever 

stor innsats. Hele teamet oppnår innsikt i hvor lang tid en spesifikk oppgave vil ta, og 

estimering senere i prosjektet kan derfor bli mer nøyaktig.  

I dette prosjektet har gruppen delvis fulgt retningslinjene til planning poker. Det ble tatt i bruk 

en online tjeneste for gjennomføringen av 

planning poker, hvor én kunne navngi runden 

etter hvilken sprint teamet var i. Fibonaccis 

stemmesystem ble delvis brukt, men teamet 

gjorde om poengene til timer, se vedlegg 9.16 

for oppsett. I stedet for å stemme til gruppen 

oppnådde enighet, trakk tjenesten frem 

gjennomsnittstallet som videre ble brukt til å 

finne hvilket timesprang medlemmene kunne 

velge imellom, se figur 19. 

 

Oppgaven Jørgen Camilla Alvar Amalie Selim Poeng Tidsestimering 

Mockup Liste 

over reisende 

13 3 8 3 8 7 5t 

Tabell 1 - Utdrag fra sprint planning dokumentet til sprint 3, av hva medlemmene estimerte på en oppgave 

Figur 19 - Oversikt over timer brukt til tidsestimering med 
planning poker 
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Eksempelvis, i tabellen over skulle medlemmene stemme over hvor lang tid designteam ville 

bruke på mockup av “Liste over reisende”. Medlemmene valgte poeng, estimatene ble vist 

samtidig når alle var klare, gjennomsnittstall ble syv, som var en middels vanskelig oppgave, 

og kunne ha tidsestimat mellom fem og ti timer. Oppgaven endte opp med å bli estimert til fem 

timer. I tilfeller der det var stort sprang mellom estimatene, slik at gjennomsnittstallet ikke ble 

givende, måtte medlemmene først diskutere hva oppgaven gikk ut på i detalj, og deretter 

hvorfor de tenkte estimatet gjenspeilet dette. Deretter ble det gjennomført en ny stemning, og 

gruppen fikk ofte tilnærmet enstemmighet i tidsestimering av oppgaver det ble stemt om igjen 

på. 

5.5.2 Tidsbudsjett i Excel 

Gruppen valgte å ta i bruk et timebudsjett som ville vise hvor mange timer per dag som ble 

brukt til ulike arbeidsoppgaver, for å kunne spore hvor mange timer hvert medlem brukte i 

løpet av en sprint. Det ble opprettet et nytt skjema hver andre uke for hver ny sprint. Etter 

hvert skjema ble fylt ut, ble det laget en graf over estimerte timer for sprinten, samt hvor 

mange timer som faktisk ble brukt. Dette gjorde at gruppen fikk sett om sprintene lå over eller 

under det gjennomsnittet som var ønskelig å holde, og kunne gi en pekepinn på om det var satt 

av nok tid eller ikke. Disse grafene ble vist frem på møter gruppen hadde med veileder fra 

Universitetet og Egde.  

Når gruppen først begynte å benytte seg av tid budsjettet synes flertallet det var givende for å 

kunne følge med på antall timer som ble brukt i løpet av en sprint. Derimot viste det seg fort at 

det ikke ga teamet like mye som forventet. Etterhvert som gruppen kom lenger inn i prosjektet, 

så ikke teamet nytten av dette tidsbudsjettet fordi det ikke ble ført inn i hvor timene ble brukt 

hen. Se vedlegg 9.5 for utdrag av tidsbudsjett. 

I starten av prosjektet benyttet gruppen seg av et tidsbudsjett splittet i to ulike deler: tid brukt 

på bachelorprosjektet og tid brukt til å skrive i bachelorrapporten. Det var i seg selv en god 

ting å føre ned at man hadde brukt et antall timer på en dag, men det ga lite informasjon om 

tiden blir brukt effektivt sett at det ikke stod detaljert hva timene ble brukt til. Derfor valgte 

gruppen å begynne å notere ned hva de ulike timene ble brukt på, men det var vanskelig å 

gjøre dette om til en god vane, og dette ble ofte glemt. Dersom gruppen skulle brukt et slikt 

tidsbudsjett igjen, ville det vært aktuelt å få integrert noteringen av både timer og hva de 

brukes på.  

5.5.3 Dagbok 

Gjennom hele prosjektet skrev gruppen hver dag inn notater i en prosjektdagbok. En 

prosjektdagbok brukes til å holde orden over hva som blir gjort gjennom et prosjekt, slik at det 

er mulig å kunne se tilbake på den og lære av eventuelle feil, samt få en oversikt over når de 

ulike oppgavene blir gjort (The Minimal Plan, u.å.). Se vedlegg 9.6 for dagbok. 

Denne dagboken var det i hovedsak enten gruppeleder eller sekretær som noterte ned i, og alle 

medlemmene hadde tilgang til den for å legge til eventuelle mangler. Denne dagboken ble 

opprettholdt i flere måneder, helt frem til slutten av april. Gruppen valgte å bruke dagbok etter 
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tips fra veileder, fordi dagboken kunne brukes til å oppdatere produkteier om når oppgaver ble 

utført. Det var ønskelig med en oversikt over når gruppen hadde fremskritt i prosjektet, siden 

det hjalp gruppen med å være motiverte. 

I starten hjalp dagboken hjalp teamet med å holde styr på datoer og oppgaver som var utført. 

Derimot når det nærmet seg prosjektets slutt, ble det vanskeligere å holde orden. Det var 

utfordrende å føre dagbok, sett at det i tillegg ble utført daily stand-up som beskrevet under 

punkt 5.1.2. Gruppen følte derfor at viktigheten med å opprettholde prosjektdagboken sank, 

når omtrentlig samme oppsummering av daglige oppgaver ble utført ved å ha en daily stand-up 

hver dag.  

De er lite sannsynlig for at gruppen hadde valgt å bruke dagbok i fremtidige prosjekter. Om 

dagbok skulle blitt tatt i bruk ved en annen anledning, måtte det ha vært et større fokus på å 

holde den oppdatert. Alle gruppemedlemmene kunne kanskje hatt hver sin dagbok og hatt 

dette individuelle ansvaret, i stedet for at det falt på gruppeleder eller sekretær. Grunnen til at 

det er usikkerhet knyttet til å bruke dagbok igjen, er fordi at det under daily stand-up allerede 

ble notere ned hva de ulike gruppemedlemmene har gjort. I tillegg til dette bruker gruppen 

Trello som viser hvilke medlemmer som er på hvilke oppgaver og hva som har blitt gjort for 

hver sprint. Ved siden av daily stand-up og Trello ble det også ført agenda. Dette gjorde at 

dagboken mistet sin verdi. Dagboken i seg selv har sine positive sider, men sett at gruppen 

allerede jobber aktivt for å holde oversikt over arbeid som blir utført, er det ikke sikkert en slik 

dagbok ville være av noe interesse - det kan fort kun bli repetisjon av det som allerede blir 

notert ned hver dag.   
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6. Oppsummering og refleksjon  

I siste del av rapporten vil det reflekteres over hvordan de ulike prosessene innad i prosjektet 

har påvirket sluttproduktet og arbeidsprosessen i sin helhet.  

Under analysefasen ble det planlagt et møte med Egde og Norsk Tur for å definere 

parameterne til prosjektet. Dette ble gjort da oppgavebeskrivelsen var noe utydelig i starten, og 

tillot gruppen å definere prosjektet på en måte som var både overkommelig og givende for 

gruppemedlemmene. Videre ble det holdt intervju med en reiseleder fra Norsk Tur, der det ble 

delt viktig informasjon om hvordan brukerne benyttet seg av systemet i dag, og hvilke 

utfordringer som lå til grunne. Dette hjalp gruppen til å videre definere prosjektet, samt få en 

dypere forståelse av hvilke prosesser sluttproduktet skal erstatte og løse. Etterhvert ble 

informasjonen opparbeidet fra analysefasen konkretisert og videreutviklet til brukerhistorier 

som representerte funksjoner innad i systemet. Disse funksjonene ble så rangert ved hjelp av 

MoSCoW-prioritering, og ble til slutt en fungerende backlog. MoSCoW-prioritering og 

backlog skulle gjerne vært utviklet i samarbeid med både Norsk Tur og Egde, da det kunne 

hjulpet med innblikk og innspill. Dette hadde vært spesielt positivt i forbindelse med utvikling 

av en SMS-tjeneste, siden det ikke ble prioritert like høyt som Norsk Tur skulle ønske. 

Backlogen ble levert til, og godkjent av Norsk Tur.  

Da Egde allerede hadde utviklet et eksisterende design for Norsk Tur sin hjemmeside, ble det 

lettere å sette i gang med designfasen. Farger, ikoner og fonter var allerede valgt, slik at 

gruppen i hovedsak kunne fokusere på å strukturere informasjon og tilgjengeliggjøre 

funksjonene for de fremtidige brukerne av «Min side». Med tilbakeblikk hadde det vært 

hjelpsomt med tettere kontakt med Norsk Tur, men dette lot seg ikke alltid gjøre. For å jobbe 

rundt det, ble det spesielt viktig med testing av designet i ettertid. Både wireframes og 

mockups ble testet på reiseledere og utenforstående, for å se om designet var tydelig og 

brukervennlig.  

Prosjektets hovedfokus har hele veien vært på design og frontend-utvikling. Ettersom en 

nettside skulle videreutvikles, fikk gruppen lite valgfrihet i forhold til språk og verktøy. 

Gruppen benyttet React, da Egde allerede tok dette i bruk. Dette ble en god læringsmulighet og 

en spennende utfordring, siden ingen på gruppen hadde brukt React tidligere. Egde tilbydde 

hjelp dersom prosjektet skulle stå fast eller utfordringer oppstod, og det var lav terskel for å få 

veiledning fra oppdragsgiver. Dette ga utviklerteamet en bratt læringskurve, i tillegg til et godt 

samarbeid med Egde. Visual Studio Code ble benyttet for å utvikle systemet, noe gruppen er 

kjent med fra tidligere oppgaver gjennom studiet. Dette ga en fin mulighet til å videreutvikle 

tidligere kunnskap. Det ble tatt et valg om å gjøre parprogrammering og code reviews, samt 

kommentere på koden, slik at alle i gruppen kunne opparbeide seg samme forståelse for 

systemet, også for de som ikke jobbet aktivt med frontend-utviklingen.  

Den største utfordringen knyttet til implementering, var at gruppen ikke hadde tilgang på 

backend tilhørende nettsiden. Dette førte til at flere av funksjonene som gjorde kall til backend 

måtte hardkodes for å sikre fremgang i prosjektet. Et tett samarbeid med Egde hjalp 

utviklerteamet sørge for at alt ble gjort riktig og fungerte som det skulle. Egde oppfordret også 
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til manuell testing av systemet, noe gruppen fulgte opp gjennom hele prosjektet. I ettertid ser 

utviklerne at det hadde vært gunstig å lage gode automatiserte tester. Dette hadde spart mye tid 

for testing når det kom til utvikling av nye funksjoner. Det ble likevel sett på som en god 

avgjørelse i starten, da utviklerne hadde minimalt med kjennskap til testing og veileder fra 

Egde anbefalte å ikke gjøre det. 

I oppstartsfasen av prosjektet var det viktig å etablere god kommunikasjon blant 

gruppemedlemmene, og med samarbeidspartnerne Egde og Norsk Tur. Ettersom 

koronapandemien var på vei ned i Norge, og samfunnet plutselig åpnet brått, fikk Norsk Tur 

som reisebyrå en uventet arbeidsmengde som ville påvirke tilgjengeligheten til produkteier. 

For å jobbe rundt dette, ble det planlagt statusmøter og oppdateringer på e-post. Gruppen holdt 

seg fleksibel, og Scrum tillot tilpasning av prosjektet, slik at for eksempel utsatte intervju og 

tester ikke påvirket sluttproduktet. Til tross for at samfunnet var på vei til å åpne som normalt, 

ble også gruppearbeidet utfordret av pandemien. Gjennom semesteret har det vært mye 

sykdom i gruppa, og det har oppstått vansker i forbindelse med fysiske møter, og diverse 

Scrum-prosesser. For å løse dette, ble det etablert en tydelig agenda i forkant av alle møter, slik 

at gruppemedlemmene som ikke var tilstede kunne jobbe selvstendig ved behov. Under viktige 

møter ble det ført referat av sekretæren, slik at ingen gikk glipp av vesentlig informasjon.  
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7. Konklusjon  

Hovedmålet med prosjektet var å videreutvikle et reelt system, og implementere “Min side” 

for brukergruppen reiselederne i selskapet Norsk Tur. Kundens ønskede funksjonalitet ble 

kartlagt ved hjelp av metodene benyttet i analyse- og designprosessen og senere implementert i 

nettsiden. Alle «must haves» i prosjektet har blitt gjennomført, og det er tilrettelagt for enkel 

overgang for funksjoner som må endres i ettertid, når selskapet går over til ny ERP-løsning. 

Daglig leder i Norsk Tur fikk teste sluttproduktet og var fornøyd med resultatet. Etter 

gjennomgang med produkteier ble det også lagt vekt på at en “should have” ikke ble 

ferdigutviklet. Norsk Tur ønsket en SMS-tjeneste, men etter tilbakemelding fra Egde ble det 

bestemt at gruppen ikke skulle være ansvarlig for nettopp denne funksjonen. Etter videre 

forslag fra Egde, designet gruppen SMS-tjenesten slik at det skulle være så enkelt som mulig å 

implementere dette på et senere tidspunkt. Gruppens ferdigutviklede produkt vil effektivisere 

arbeidsdagen for de ansatte i Norsk Tur, da tidkrevende oppgaver relatert til turorganisering nå 

krever mindre arbeid. Dokumentflyten har blitt mer digitalisert, sammenlignet med tidligere da 

de måtte hente PDF-filer manuelt.  

Kunnskapsnivået til de ulike medlemmene i gruppen har gjennom prosjektet økt betraktelig. I 

tillegg har samtlige medlemmer fattet interesse for temaer knyttet til design, testing, 

systemutvikling og bruken av Scrum som rammeverk. Etter gjennomføring av prosjektet, er 

gruppen enig om at dette har vært et lærerikt samarbeid som har bydd på spennende 

utfordringer og bratte læringskurver. Sett at oppgavene har vært fordelt i de to hovedgruppene 

design og utvikling, har det vært en ulik fordeling av hvor mye gruppemedlemmene kan ha 

lært av hverandre. Gruppen ser tilbake på prosjektet som en unik læringsmulighet, der det ble 

mulig å sette tidligere lært teori i praksis.   
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9. Vedlegg 

9.1 Uttalelse fra Egde 
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9.2 Individuelle bidrag 

Gjennom dette prosjektet har arbeidet vært forsøkt fordelt likt mellom medlemmene. Arbeidet 

ble fordelt etter ønske og kunnskap til medlemmene. Dette kapittelet viser hva hvert medlem 

har bidratt med i denne rapporten. 

 

Gruppeevaluering 

Først og fremst er gruppen veldig fornøyd med innsatsen som har blitt gjort, og resultatet til 

prosjektet. Gruppens medlemmer hadde ikke arbeidet sammen på gruppe før, og ble satt 

sammen kort tid før bachelorprosjekt ble valgt. Enkelte gruppemedlemmer hadde derimot 

jobbet sammen tidligere, noe som ble en fordel i prosjektet. Gruppen hadde en 

forventningsavklaring i forkant av oppgaven, slik at gruppen gikk inn i prosjektet med samme 

motivasjon og mål. Etterhvert i prosessen ble arbeidsfordelingen noe ujevn, tross dette prøvde 

gruppen hele veien å jobbe etter gruppemedlemmenes styrker.   

 

 

Amalie Widvey 

Gruppemedlem 1 fungerte som gruppeleder og Scrum Master gjennom prosjektet. Dette innebar 

ansvar for å etablere en agenda for møtene, inkludert Sprint Planning, Reviews og Retrospective. 

Hun har også vært ansvarlig for å holde kontakten med UiA, Egde og Norsk Tur. Videre har 

gruppemedlemmet vært leder for designteamet, og har hatt ansvar for å kontrollere designernes 

fremgang i prosjektet og planlegge for hvilke design oppgaver som skulle vektlegges i sprinter. 

Videre har hun også hatt hyppig kontakt med veileder fra Egde angående tilbakemelding og 

vurdering av design. I rapporten har hun jobbet ekstra med kapitlene for analyse, design og 

prosjektgjennomføring, og bidratt til struktur og rettskriving gjennom hele rapporten. 

Medlemmet har også utformet strukturen i Trello, samt utformet og ført dagboken i prosjektet. 

 

Camilla Wessel Frøhaug 

Gruppemedlem 2 hadde fokus på å jobbe med utvikling av design av wireframes og mockups, 

samt at hun var gitt rollen sekretær som medførte ansvar for å notere ned informasjon som ble 

gitt på møter med de ulike partene i prosjektet. Hun noterte også ned hva som ble sagt på daily 

stand-ups, sprint planning og sprint retrospective, samt hadde delvis ansvar for at dagbok ble 

ført. I tillegg til dette hadde hun hovedansvaret for at tidbudsjettet ble brukt av medlemmene, 

og hun lagde grafer tilhørende sprintene for å visualisere timene. Når det kommer til 

rapportskriving har hun bidratt i kapitlene analyse, design, og prosjektgjennomføring, samt 

gjennomgang og rettskriving av hele rapporten.  
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Jørgen Skreosen 

Gruppemedlem 3 har vært programmeringsleder. Dette innebar blant annet å ha kontroll på og 

delegere utviklingsoppgaver, fikk også hjelp av gruppemedlem 4 da det ble store oppgaver 

underveis som trengtes å fordeles. Hadde også kontakt med Egde sine veiledere når det kom til 

oppdatering av utviklingen. Ellers har vedkommende bidratt med utvikling og testing av 

systemet. Bidratt på systemdesign, implementering og prosjektgjennomføring, samt 

gjennomgang og rettskriving av rapporten.   

 

Alvar Waage Kleppa 

Gruppemedlem 4 har hatt hovedfokus på utvikling og testing av systemet. Testansvarlig 

gjennom utviklingen. Var jevnlig i kontakt med Egde angående utviklingen. Bidratt på kapittel 

design, implementering, og prosjektgjennomføring i tillegg til å delta på gjennomgang og 

rettskriving i rapporten. Hadde ansvar for at alt var i rett format og levere rapporten. 

 

Yavuz Selim Yayla 

Gruppemedlem 5 har bidro på utvikling på sikkerhetssjekk i URL og utvikling av startsiden, 

utformet modellen for systemarkitektur, og bidro på å skrive introer av forskjellige kapitler, 

formatering av bacheloroppgaven og samtidig samling av vedlegg. Var i kontakt med Egde 

angående url sikkerheten og bidro på prosjektgjennomføring. 
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9.3 Gruppekontrakt 

Alvar Waage Kleppa, Amalie Widvey, Camilla Wessel Frøhaug, Jørgen Skreosen & Yavuz 

Selim Yayla. 

 

Er herved samstemt og godtar kriteriene, reglene og forventningene beskrevet nedenfor i 

gjeldende fag med tilhørende prosjekter: 

● IS - 304 Bacheloroppgave i informasjonssystemer 

● IS - 305 Aktuelle IT-relaterte tema, bærekraft og digitalisering 

Bakgrunn og motivasjon 

Vi ønsker å lære om, og mestre fagets læremål, slik de er oppgitt på Canvas. 

Bestemmelser om fremmøte og samarbeid 

Jeg forplikter meg overfor gruppen min, til at jeg vil: 

- Følge forelesninger, og delta i gruppearbeid, samlinger og øvelser, be om/ta imot 

veiledning, gjøre selvstudium av litteratur og gjøre designforskning; delta aktivt i 

gruppearbeid med feltstudier.  

- Arbeid som ikke møter gruppens krav til kvalitet og innhold skal under bred enighet i 

gruppen endres eller gjennomføres på nytt. 

- Respektere kravet om minst 80% frammøte og også oppgi grunn hvis jeg er forhindret.  

- Møte opp innen 5. minutt fra planlagt tid. Dersom dette unnviker uten gyldig grunn, må 

kake eller snacks medbringes i løpet av en ukes tid. Gruppen avgjør i fellesskap i det 

enkelte tilfellet om årsak til forsentkomming er gyldig. 

- Overholde frister og levere oppgaver som publiseres på Canvas. 

- Sørge for at arbeid fordeles jevnt mellom gruppemedlemmer, men samtidig utnytte hver 

enkelt students spesielle ferdigheter og bakgrunn. 

- Spørre om hjelp eller tilby å arbeide med oppgaver dersom ferdig med egne oppgaver, 

eller ser andre står fast. 

- Ta ansvar for eget arbeid, ved aktiviteter som krever hele gruppens oppmerksomhet 

avgjør fellesskapet hvordan tiden styres. 

- Om arbeid ikke leveres, eller av lav kvalitet flere ganger skal gruppen diskutere dette, 

om medlemmet ikke stepper opp vil det være rom for å kaste dem ut av gruppen. Skal 

mot formodning prøve å unngå dette. 
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- Forplikte meg til å holde meg oppdatert på gjeldende informasjon på samtlige 

kommunikasjonsplattformer, heretter spesielt Discord. 

Evt. konflikter rundt samarbeid og innsats søkes løst gjennom diskusjon i gruppen. Fører ikke 

dette frem, kontaktes læringsassistent eller lærer, så snart som mulig, og senest før 

innleveringsfrister. 

 

Andre bestemmelser - Roller 

Til gruppeleder er valgt: Amalie, til Programmeringsleder, som også har ansvar for eventuelle 

planleggingsverktøy (Miro, Trello, Teams eller liknende) er valgt: Jørgen. Som også kan ta over 

eventuelle gruppeleder ansvar om Gruppeleder ikke er tilstede. 

Gruppeleder leder gruppemøtene og sørge for at alle er med i arbeidet. Er det noe som må 

diskuteres, skal gruppeleder styre diskusjonen, og sørger for at alle blir hørt. Etter en diskusjon 

av en lengde som passer til temaets viktighet, avveid mot behovet for å ta en beslutning og 

komme videre i prosjektet, tas det en omforent beslutning. Er det uenighet, foretas det en 

avstemming, der gruppeleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Etter at beslutninger er 

fattet skal alle forholde seg lojalt til disse. 

Gruppeleder er gruppens kontaktperson utad, og hovedansvarlig for fremdrift og for at frister 

for innlevering overholdes. Gruppeleder er også hovedansvarlig for å holde kontakt med og 

arrangere møter med eksterne partnere, og med intervjuobjekter/samtalepartnere. 

Camilla fører møtereferat, om hva vi ble enige om, hva gjorde vi og hva gjør vi neste gang. Av 

referatet skal fremgå: fremmøte, forfall (meldt på forhånd, med grunn), fravær (ikke møtt/uten 

oppgitt grunn). Dersom Camilla ikke har mulighet, trer Gruppeleder inn i rollen. 

Gruppeleder har ansvar for å innkalle til møter. Sekretær har ansvar for å booke møterom, hvis 

fysisk oppmøte. 

Programmeringsleder, Jørgen, har ansvar for å holde oversikt over utviklerne, slik at vi oppnår 

godt samarbeid, har orden i koden, github, bitbucket, og fordeler ansvarsområder innen 

utviklingsprosessen. Skulle programmeringsleder ikke være tilgjengelig, tar Testleder over 

ansvarsområder. 

Testleder, Alvar har ansvar for å kontrollere at vi har testet produktet til beste evne, samt levering 

av oppgaver. Skulle ikke testleder være tilgjengelig, skal utvikler Selim ta over ansvarsområder. 

Konvensjoner 

Arbeidstiden skal forbeholdes hverdager mellom klokkeslett 08:00-15:00 med rom for 

selvstendig jobbing utover skoletid dersom behov.  

Gruppen innehar bred enighet om at det skal være fritak fra arbeid i helger hvis mulig. Ved 

motstridende enighet bortfaller dette. 
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Underskrifter 

 

Dato: 07.01.2022 

Sted: Kristiansand 

 

Medlemmer signatur: 

 

 

—---------------------------------------   —--------------------------------------- 

Amalie Widvey     Jørgen Skreosen 

 

—---------------------------------------    —--------------------------------------- 

Camilla Wessel Frøhaug    Alvar Waage Kleppa 

 

 

—---------------------------------------    

Yavuz Selim Yayla 
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9.4 Styremøtene 

Første styringsmøte 

Agenda 

Overordnet status på prosjektet;  

1. Backlog, oppgaver og timer 

Vise antall timer brukt vs. planlagt i presprint 

Vise frem backlogen fra Trello 

 

2. Utført arbeid og evt kommentarer 

Vise frem brukerhistorier  

Moscow modellen 

Navigasjonskartet 

Skisser 

 

3. evt feedback / kommentarer fra oppdragsgiver 

 

Plan for neste sprint / leveranse 

1. Presenter hva fra backlog som skal utføres, timer og utfordringer: 

Starte på “must haves” fra moscow modellen 

Ha sprint planning på mandag som avgjøre mer hvilken must haves vi skal plukke ut, 

inkl tidsestimering 

Få testet skisser/wireframes effektiv slik at vi kan bevege oss videre til mockups for å 

komme godt i gang med design 

Ikke fått tilgang til napex enda 

 

2. Få feedback fra oppdragsgiver på plan 

Skal noe endres på av de vi har tenkt på så langt? 
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3. Få aksept fra oppdragsgiver om hva dere blir enige om å jobbe med i neste sprint / 

leveranse (2 uker) 

 Legge inn aktuelle oppgaver fra backlog inn i sprint backlog 

 

 

Andre styringsmøte 

Agenda 

Overordnet status på prosjektet;  

1. Backlog, oppgaver og timer 

Vise antall timer brukt vs. planlagt i sprint 1 og sprint 2 

Vise frem backlogen fra Trello 

Vise frem endringer i budsjett 

Vise frem ER-diagram 

 

2. Utført arbeid og evt kommentarer 

Vise frem design 

- Wireframes 

- Mockups 

- prototype 

- Figma struktur 

Vise frem kode 

- Hva som er gjort 

- Hva som jobbes på nå 

- Hva som kommer 

 

3. evt feedback / kommentarer fra oppdragsgiver 
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Plan for neste sprint / leveranse 

1. Få feedback fra oppdragsgiver på plan 

Ha sprint planning på mandag som avgjøre mer hvilken must eller should haves vi skal 

plukke ut, inkl tidsestimering 

Kjøre brukertesting av prototype, kognitiv walkthrough 

Hvis tid kjøre test med WCAG 

Kjøre systemtesting 

 

2. Få feedback fra oppdragsgiver på plan 

Skal noe endres på av de vi har tenkt på så langt? 

  

3. Få aksept fra oppdragsgiver om hva dere blir enige om å jobbe med i neste sprint / 

leveranse (2 uker) 

 Legge inn aktuelle oppgaver fra backlog inn i sprint backlog. 

 Sende mail til produkteier, og få bekreftet av hun også. 

 

 

Tredje styringsmøte 

Agenda 

Overordnet status på prosjektet;  

1. Backlog, oppgaver og timer 

Vise antall timer brukt vs. planlagt 

Jobber med å implementere must haves (de er ferdig designet alle sammen) 

Startet på én should have design (sms-tjenesten) * 

 

2. Utført arbeid og evt kommentarer 

Vise frem design 

- Wireframes (SMS) 
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- Mockups (SMS) 

- prototype  

Vise frem kode 

- Hva som er gjort 

- Hva som jobbes på nå 

- Hva som kommer 

      

3. evt feedback / kommentarer fra oppdragsgiver 

 

Plan for neste sprint / leveranse 

1. Få feedback fra oppdragsgiver på plan 

Skrive på bachelor rapport 

Kjøre brukertesting av prototype, kognitiv walkthrough 

Hvis tid kjøre en test med WCAG 

Kjøre systemtesting 

 

 

2. Få feedback fra oppdragsgiver på plan 

Skal noe endres på av de vi har tenkt på så langt? 

  

3. Få aksept fra oppdragsgiver om hva dere blir enige om å jobbe med i neste sprint / 

leveranse (2 uker) 

 Legge inn aktuelle oppgaver fra backlog inn i sprint backlog. 

 Sende mail til produkteier, og få bekreftet av hun også. 

 

Tilbakemeldinger 

Fjerne last-ned ikonene fra dokument-listene. 
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9.5 Tidsbudsjett 

Oppsett på budsjettet hentet fra sprint 2. Oppsettet på de tilsvarende andre sprintene er helt like
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9.6 Dagbok 
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9.7 Intervjumal og Intervjusvar - Norsk Tur 

 

- Semistrukturert intervju 

- Fokus på reiseleder i systemet 

- 1 intervjuer + 1 sekretær 

- Hvis vi må ta det over telefon, spør om vi eventuelt kan ta opp samtalen (kan høre gjennom og 

finne nye funn som ikke rakk å bli notert ned) 

 

Spørsmål 

1. Kan vi ta opp samtalen? 

- Dette var helt fint. 

 

2. Hva finne du finner utfordrende i systemet som reiseleder? 

- Om det er påmeldingsturer for folk som kommer fra ulike deler i Norge som bestiller 

samme turen, at det er en felles liste for alle disse reiserende, men at den er listet etter 

hvor de kommer fra (splittet liste).  

 

3. Hvilken type kommunikasjon er det du har behov for å sende ut til de reisende? og hvor ofte?  

- En knapp for å se telefonnummerene til alle reisende, sende SMS til ALLE reisende 

samtidig. Muligheten til å nå alle de reisende samtidig, for å varsle om forsinkelser 

eller annet.  

- Kun for endringer i dagsprogrammet 

 

 Hvor ofte?? 

- dette skjer ikke så ofte, men noen ganger kan det hende at man trenger å sende ut felles 

beskjeder til alle reisende. Kan skje et par ganger på en tur, men det kommer helt an på 

omstendighetene.  

- SMS er å foretrekke 

 

4. Trenger du å kunne sende individuell info eller er det som regel generell info for alle? 

- Ja, dette kan skje. Pleier som regel å ta det fysisk.  

- Det skjer også at man må sende SMS til 5-6 personer. Hadde vært greit med 

avkrysning slik at kun de som er krysset av i en liste blir tilsendt en SMS.  

 

5. Hva er det du bruker mest manuelt arbeid på når du er reiseleder på tur per dags dato. 

- Ikke så veldig mye annet.  

 

6. Hva er det vanskeligst å holde kontroll på som reiseleder om noe. 

- Flyavganger og bussavganger 

- Cruise: ikke tilgang til internett. Kommunikasjon fra kontoret: Nyhetsoppdatering fra 

hjemby, slik at man kan få vite dette før det er for sent 
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- Reisende sine Reiseforsikringer, slik at dersom noe blir frastjålet fra noen, så man lett 

kan kontakte noen 

- Gjerne en oversikt over reisende sine nærmeste pårørende.  

 

7. Hva er de vanligste funksjonen du er borti i systemet? 

- Henter ut lister av passasjerer 

- Flybilletter 

- Har tross alt ikke internett.  

 

8. Hvordan er en vanlig tur som reiseleder nå? (Brukerreise) 

- Krysser av på liste 

- Ringer om noen ikke dukker opp 

- Noen kan bli syke dagen før, listen er ikke alltid oppdatert 

- Fint med SMS-liste slik at man kan oppdatere alle de reisende samtidig 

- Aldri inne på “Min side” underveis på en tur, med mindre en liste mangler eller man 

må dobbeltsjekke. 

- Etter tur leveres rapport manuelt, denne kan leveres digitalt? 

 

9. Kan du fortelle hva som skaper en best mulig tur å styre for deg? (Drømmescenario) 

- Det som har blitt nevnt over. 

- Om felles SMSer kan sendes ut samtidig, men uten internett.  

 

10. Hvilken enhet (Telefon, Ipad eller pc) bruker du systemet på? 

- Ipad mens man er på tur 

- PC brukes når man skal skrive ut listen før turen 

- Sjeldent mobil, men brukes til å få tak i reisende (brukes derimot sjeldent til å gå inn på 

“Min side”. 
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9.8 Funn fra analysen 

 

Fra RL: Informant 1 

● En felles liste for alle disse reisende, Sorter på byen de reiser fra (Bergen, Oslo) 

● En knapp for å se telefonnumrene til alle reisende, sende SMS til ALLE reisende 

samtidig. Muligheten til å nå alle for å varsle om forsinkelser eller annet. Kun for 

endringer i dagsprogrammet 

● SMS er å foretrekke som kommunikasjonsmiddel 

● Hadde vært greit med avkrysning slik at kun de som er krysset av i en liste blir tilsendt 

en SMS. Kan velge å sendte til alle, 1 eller 5 f.eks. 

● Vil masse utsending av SMS fungere uten internett? Hvor skal funksjonaliteten nås 

(Min side er ikke tilgjengelig uten data) 

● RL er aldri inne på “Min side” underveis på en tur, med mindre en liste mangler (må 

printe ut) eller man må dobbeltsjekke. 

● Av enheter som brukes av RL 

○ Ipad på tur 

○ PC for å skrive ut listen før turen 

○ Mobil brukes til å få tak i reisende (brukes derimot sjeldent til å gå inn på “Min 

side”). 

 

Fra Stina/Norsk Tur: 

● Kommunikasjon ut er høyeste prio – kommunikasjon med gjester. 

○ Kommunikasjonen skal være om endringer i dagsprogram 

○ Ønsker å sende mld til flere kunder om gangen, ikke 1 og 1 

○ Enveiskommunikasjon ønsket 

●  Konsist med eksisterende design 

● Sikker innlogging med 2-trinns (ønsker sms som trinn 2) 

● Må følge GDPR, har mye sensitiv data på siden 

 

Fra Erlend/Egde: 

● Pri 1 får RL over på ny Min side 

● Design for mobil som første pri (enkle å skalere opp) 

● RL bruker PC, men dette er bare for å printe ut lister for å kunne ta med.  

● Kommunikasjonen med de som reiser begynner ikke før turen begynner.  

● Må kunne sende informasjonen ut på SMS slik at alle kan få de, i andre land også. 
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9.9 Brukerhistorier 

Brukerhistorie (Totrinnsverifisering) 

Som en reiseleder (RL) skal jeg kunne totrinnsverifisere kontoen min, slik at jeg er sikker på at 

brukeren og all sensitiv informasjon er trygg. 

  

Argument 

Dette var et prosjektkrav presentert av bedrift og kunde. 

  

Forutsetninger og avgrensninger 

Områder 

-        Skrive inn kode for verifisering som er sendt via SMS 

-        Sjekke Min side 

Forutsetninger 

-        RL har ansvar for en reise 

-        RL har logget inn med brukernavn og passord 

  

Akseptansekriterier 

Gitt at bruker har lastet inn nettsiden og startet prosessen med å logge inn, når innlogginssiden 

viser, så skal neste side være totrinnsverifisering med krav om sms bekreftelse. 

  

Kommentar 

Denne funksjonaliteten er et krav for RL men er også tilgjengelig for vanlig brukere. 
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Brukerhistorie (“Om meg” siden) 

Som en reiseleder (RL) skal jeg kunne redigere brukerinnstillingene mine slik at oppnår kontroll 

over min egen informasjon. 

  

Argument 

Dette var en del av Egde og Norsk Tur sine prosjektkrav om å overføre RL til det nye systemet.  

  

Forutsetninger og avgrensninger 

Områder 

-        Logge ut 

-        Sjekke personalia 

-        Endre profil 

Forutsetninger 

-        RL har hatt ansvar for en reise 

-        RL har logget inn med brukernavn og passord 

  

Akseptansekriterier 

Gitt at RL er innlogget og har klikket på «om meg» når profilsiden vises så skal personalia 

presenteres, men en knapp for endring av denne infoen. 
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Brukerhistorie (Rom og hotell) 

Som en reiseleder (RL) skal jeg kunne sjekke rom og hotell info for meg og reisende, slik at jeg 

oppnår mer kontroll. 

  

Argument 

Dette var en del av Egde og Norsk Tur sine prosjektkrav om å overføre RL til det nye systemet.  

  

Forutsetninger og avgrensninger 

Områder 

-        Sjekke info om Hotell, innsjekk, utsjekk og eventuell romkamerat for seg selv 

-        Sjekke info om hotell, innsjekk, utsjekk og eventuell romkamerat for de reisende 

-        Finne link til hotellets nettside 

Forutsetninger 

-        RL har ansvar for en reise 

-        RL har logget inn med brukernavn og passord 

  

Akseptansekriterier 

Gitt at RL er innlogget og klikker på «Rom og hotell» knappen og når «Rom og hotell» siden vises 

så skal informasjon om hotellet illustreres for både RL og de reisende. 
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Brukerhistorie (Liste over reisende) 

Som en reiseleder (RL) skal jeg kunne sjekke opp i hvem som skal være med på turen slik at jeg 

oppnår god kontroll over de reisende. 

  

Argument 

Presisert av Norsk Tur at de heller ønsker PDF filer presenter i systemet, med mulighet for 

nedlastning.  

  

Forutsetninger og avgrensninger 

Områder 

-        Sjekke deltakere på turen 

Forutsetninger 

-        RL har ansvar for en reise 

-        RL har logget inn med brukernavn og passord 

  

Akseptansekriterier 

Gitt at RL er innlogget og klikker på «Liste over reisende» knappen og når «Deltakere siden» siden 

vises så skal informasjon om hvem som skal vær med på turen presenteres. 
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Brukerhistorie  (Sortering av reisende)  

Som reiseleder ønsker jeg å sortere reisende på byen de reiser fra slik at jeg kan ha et oversikt om 

hvem som kommer fra hvor.  

Argument  

Reiseleder i Norsk Tur tok opp et ønske om dette.synes dette kan være greit å ha. 

  

Forutsetninger og avgrensninger 

Områder  

- Liste av reisende som er automatisk sortert på byene de kommer fra.  

Forutsetninger 

-         RL har ansvar for en reise 

-         RL har logget inn med brukernavn og passord 

Akseptansekriterier 

Gitt at RL er innlogget, er tildelt en reise og er på «Liste over reisende» siden så skal en liste av 

reisende være sortert på byen de reiser fra.  

 

 

Brukerhistorie  (Startside)  

Som reiseleder skal jeg bli overført til startsiden etter jeg logger meg inn slik at jeg har en oversikt 

om alt på en side.  

Argument  

Egde har presisert dette som et prosjektkrav i å overføre RL til ny Min side. 

 

Forutsetninger og avgrensninger 

Områder  

-  Sjekke dagsprogram for nærmeste tur 

-  Sjekke sin egen profil 

-  Sjekke flyinfo 

-  Sjekke rom og hotell 

-  Sjekke listen over reisende 

Forutsetninger 

-         RL har logget inn med brukernavn og passord 

Akseptansekriterier 
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Gitt at RL er innlogget, når riktig brukernavn og passord er skrevet inn, så skal bli ´ sendt til 

startsiden automatisk. 

 

Brukerhistorie (Varslingssystem)  

Som reisende skal jeg kunne få varslinger om aktivitetene som er inkludert i turen før de begynner, 

slik at jeg ikke glemmer noe. 

 

Argument  

Egde nevnte utfordringen rundt dette, etter en tidligere erfaringer. 

 

Forutsetninger og avgrensninger 

Områder  

- Tur siden. 

- Aktiviteter i denne turen. 

Forutsetninger 

-        Reisende er meldt opp til en tur. 

 

Akseptansekriterier 

Gitt at noen aktiviteter er satt opp for denne turen, skal alle reisende få varslinger litt før de 

begynner. 

 

Brukerhistorie (SMS med avkrysning) 

Som en reiseleder (RL) skal jeg kunne krysse av på en liste med reisende sine telefonnummer på 

«Min side» (i nettleser) slik at jeg kan sende samme meldingen til utvalgte reisende uten å måtte 

skrive inn telefonnummer manuelt.  

 

Argument 

Dette er et ønske fra RL om implementering, da det kan være slitsomt å måtte skrive inn utvalgte 

tlf. nummer. 

 

Forutsetninger og avgrensninger 

Områder 
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- Sende SMS til reisende 

- Avkrysning for hvilke reisende som skal få SMS 

- Oversikt over alle reisendes telefonnummer 

Forutsetninger  

- RL har ansvar for en reise 

- RL har nødvendighet i å sende ut varsel til den eller flere reisende 

- RL har telefon som kan brukes til denne hensikten 

- RL har logget inn med brukernavn og passord 

 

Akseptansekriterier 

Gitt at RL har tilgang til internett når de er på reise, så skal det være mulig for dem å logge inn på 

«Min side», finne en oversikt over reisendes telefonnummer og huke av for de som de ønsker å 

sende en SMS til.  

 

Kommentar 

Dette vil kun gjelde dersom de har tilgang til internett.  

 

Brukerhistorie (Enheter) 

Som en RL (reiseleder) skal jeg kunne bruke mobil eller nettbrett optimalt når jeg bruker «Min 

side» slik at jeg slipper å ta med meg PC på reiser.  

 

Argument 

Ønske fra både Norsk Tur og Egde, samt at reiseleder er interessert i dette 

 

Forutsetninger og avgrensninger 

Områder 

- Alle fasiliteter ved systemet 

Forutsetninger 

- RL har tilgang til nettbrett eller mobil 

- RL har internettilgang 

- RL har ansvar for en reise 

 

Akseptansekriterier 

Gitt at en reiseleder på tur ønsker å bruke systemet når RL ønsker dette, så skal det være mulig for 

RL å kunne bruke den enheten de har med seg på reisen 
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Kommentar 

Slik som systemet er i dag så er systemet lagt til rette for å være på alle enheter, men RL legger 

større vekt på at det burde optimaliseres mer for bruk på nettbrett og mobil. 

 

 

Brukerhistorie (Dagsprogram) 

Som en reiseleder (RL) skal jeg kunne sjekke dagsprogrammet både før og under en reise slik at jeg 

kan sjekke dagens program dersom jeg skulle glemme det, dersom noe dukker opp og noe må 

endres på eller om det skulle dukke opp en annen situasjon 

 

Argument 

Dette var et prosjektkrav presisert av Egde og Norsk Tur om å få RL over på det nye systemet. 

 

Forutsetninger og avgrensninger 

Område 

- Sjekke info om dagsprogram for RL og reisende 

Forutsetninger 

- RL har ansvar for en reise 

- RL har logget inn med brukernavn og passord 

 

 

Akseptansekriterier 

Gitt at RL er inne på «Min side» og navigerer frem til «Dagsprogram» så skal Dagsprogrammet 

vises frem på en oversiktlig måte for hele dagen 
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Brukerhistorie (GDPR ved kommunikasjon) 

Som reiseleder (RL) vil jeg at persondatalovene i henhold til GDPR skal overholdes ved 

kommunikasjon som foregår via SMS gjennom siden.   

Argument 

Dette var et prosjektkrav presentert av bedrift og kunde. 

  

Forutsetninger og avgrensninger 

Områder  

-  Kommunikasjon mellom reiseleder og reisende 

-  Sjekke hvem som har godtatt tjenesten 

Forutsetninger 

-        Bruker skal kunne bestemme over egen persondata 

-     RL er logget inn.  

-     Reisende har godtatt å motta SMS fra reiseleder 

  

Akseptansekriterier 

Bruker skal måtte godta å motta sms-varsler når de registrerer seg. Dette valget må de også kunne 

endre når de måtte ønske det. 

  

Kommentar 

Denne funksjonaliteten er et krav for RL men er også tilgjengelig for vanlig brukere. 

 

Brukerhistorie (Reisendes flyinfo) 

Som en reiseleder (RL) vil jeg ha oversikt over alle de reisendes flyinfo på samlet på ett sted. 

Argument 

Dette var et prosjektkrav presentert av bedrift og kunde. 

  

Forutsetninger og avgrensninger 

Områder 

-    Sjekke flyinfo 
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-    Bagasjeinfo 

-    Laste ned reisedokumenter 

-    Reisendes personalia 

Forutsetninger 

-        RL har ansvar for en reise 

-    RL er logget inn  

  

Akseptansekriterier 

Gitt at reiseleder er leder for den aktuelle turen, skal han kunne se en oversikt over de reisende på 

turens flyinfo på “Min side”. 

  

Kommentar 

Denne funksjonaliteten er et krav for RL  

 

Brukerhistorie (Påmeldingssystem for uforutsette hendelser) 

Som reiseleder (RL) vil jeg at de reisende skal ha mulighet for å melde i fra om hendelser som gjør 

at planene endres. 

 

Argument 

Dette var et ønske presentert av kunde. Eksempelvis om en reisende ikke rekker bussen kan den 

reisende melde fra om dette via nettsiden, som gjør at reiseleder slipper å lete etter den aktuelle 

reisende. 

  

Forutsetninger og avgrensninger 

Områder 

-        Pågående reiser 

-    Sjekke “nye hendelser” 

Forutsetninger 

-    RL har ansvar for en reise 

-  De reisende har tilgang til nettsiden 

-  RL er logget inn i systemet 
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Akseptansekriterier 

Reisende har en mulighet for å melde fra om hendelser som påvirker reiseplanen via nettsiden 

  

Kommentar 

Denne funksjonaliteten er et krav for RL men er også tilgjengelig for vanlig brukere. 

 

Brukerhistorie (Enveiskommunikasjon) 

Som en reiseleder skal jeg kunne sende sms til alle reisende om eventuelle endringer i program slik 

at kunden får beskjed om uforutsette endringer og jeg sparer tid ved å slippe å skrive inn alt 

manuelt. 

  

Argument 

Ut ifra analysen er dette en av de viktigste funksjonene Norsk Tur ser etter. Dette er for å enkelt gi 

kunden beskjed om endringer i dagsprogrammet. 

  

Forutsetninger og avgrensninger 

Område 

-  Enveiskommunikasjon fra reiseleder til kunder.  

Forutsetninger 

-  Kunde har godtatt at de kan motta sms fra norsk tur 

-  Kunde har lagt inn telefonnummeret sitt. 

-  RL er logget inn i systemet 

Avgrensninger 

-  Kommunikasjon andre vei. 

 

Akseptansekriterier 

Gitt at reiseleder har åpnet appen og innlogget når dagsprogrammet vises så skal det være en knapp 

som sender reiseleder videre til sms utsendelse.  
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Brukerhistorie (Kommunikasjon uten data) 

Som en reiseleder skal jeg kunne sende sms til alle reisende om eventuelle endringer i program selv 

når jeg er på steder der jeg ikke har internett/data. 

  

Argument 

Dette var et ønske av en av reiselederne. Vi ser ikke på dette som viktig per dags dato ettersom hvis 

ikke reiseleder har internett, vil de heller ikke klare å bruke nettsiden.  

  

Forutsetninger og avgrensninger 

Område 

-  Enveiskommunikasjon fra reiseleder til kunder. 

-  Enveiskommunikasjon uten data. 

Forutsetninger 

-  Kunder har lagt inn telefonnummer sitt 

-  Kunder har godtatt at de kan motta SMS 

-  Reiseleder har ikke data/internett 

  

Akseptansekriterier 

Gitt at reiseleder ikke har internett/data når den skal sende felles sms så skal telefonnr for kunde 

være lagret slik at det er mulig. 

  

Kommentar 

Denne funksjonaliteten vil ikke være mulig å gjennomføre på nåværende tidspunkt.  

 

 

Brukerhistorie (Liste over aktiviteter og påmeldte) 

Som en reiseleder skal jeg kunne se liste over kunder sine påmeldte aktiviteter slik at jeg vet hvor 

mange som skal være med på hver aktivitet, og dermed være mer forberedt på å ta i mot alle. 

  

Argument 
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Ut i fra analysen er dette nevnt som lurt å ha.  For å gjøre det enklere for reiseleder å se hvem som 

skal være hvor og dermed kunne si ifra til de lokale leverandørene av aktiviteten hvor mange som 

kommer. Det er også lurt for å vite om alle som har meldt seg på har ankommet, før man går videre. 

  

Forutsetninger og avgrensninger 

Område 

    -  Dekker listefunksjon og påmeldingssystem. 

   -  dekkes ikke at kunde kan si de har ankommet aktivitet eller oppmøtested 

Forutsetninger 

 -  Kunde må være påmeldt en aktivitet. 

 -  RL er logget inn i systemet 

  

Akseptansekriterier 

Gitt at kunde har meldt seg på en aktivitet når reiseleder sjekker hvem som skal være med så skal 

det komme en oversiktelig side om hvem som er påmeldt til hvilken aktivitet. 
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9.10 Moscow 
Nummerering → prioriteten til brukerhistoriene 

Brukerhistorie → Hva bruker historien handler om 

Argument → Forklarer hvorfor dette ble en brukerhistorie 

Akseptans kriterium → Forklarer hva som må til for at brukerhistoriene skal oppnås. 

 

Nummerering Brukerhistorie Argument Akseptans kriterium 

1.1 Startside Som reiseleder skal jeg bli 

overført til startsiden etter 

jeg logger meg inn slik at 

jeg har en oversikt om alt på 

en side.  

Egde har presisert 

dette som et 

prosjektkrav i å 

overføre RL til ny 

Min side. 

Gitt at RL er innlogget, når 

riktig brukernavn og passord 

er skrevet inn, så skal bli ´ 

sendt til startsiden 

automatisk. 

1.2 

Dagsprogra

m 

Som en reiseleder (RL) 

skal jeg kunne sjekke 

dagsprogrammet både før 

og under en reise slik at 

jeg kan sjekke dagens 

program dersom jeg 

skulle glemme det, 

dersom noe dukker opp 

og noe må endres på eller 

om det skulle dukke opp 

en annen situasjon 

Dette var et 

prosjektkrav 

presisert av Egde og 

Norsk Tur om å få 

RL over på det nye 

systemet. 

Gitt at RL er inne på 

«Min side» og navigerer 

frem til «Dagsprogram» 

så skal Dagsprogrammet 

vises frem på en 

oversiktlig måte for hele 

dagen 

1.3 “Rom og 

hotell” side 

Som en reiseleder (RL) 

skal jeg kunne sjekke rom 

og hotell info for meg og 

reisende, slik at jeg 

oppnår mer kontroll. 

Dette var en del av 

Egde og Norsk 

Tur sine 

prosjektkrav om å 

overføre RL til det 

nye systemet.  

 

Gitt at RL er innlogget og 

klikker på «Rom og 

hotell», når «Rom og 

hotell» siden vises så skal 

informasjon om hotellet 

illustreres for både RL og 

de reisende. 

1.4 “Flyinfo” 

side 

Som en reiseleder (RL) vil 

jeg ha oversikt over alle de 

reisendes flyinfo på samlet 

på ett sted. 

Dette var et 

prosjektkrav 

presentert av bedrift 

og kunde. 

Gitt at reiseleder er leder for 

den aktuelle turen, skal han 

kunne se en oversikt over de 

reisende på turens flyinfo på 

“Min side”. 
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1.5 “Om 

meg” side 

Som en reiseleder (RL) 

skal jeg kunne redigere 

bruker innstillingene 

mine slik at oppnår 

kontroll over min egen 

informasjon. 

Dette var en del av 

Egde og Norsk 

Tur sine 

prosjektkrav om å 

overføre RL til det 

nye systemet. 

Gitt at RL er innlogget og 

har klikket på «om meg» 

når profilsiden vises så 

skal personalia 

presenteres, men en knapp 

for endring av denne 

infoen. 

1.6 Enheter Som en RL (reiseleder) 

skal jeg kunne bruke 

mobil eller nettbrett 

optimalt når jeg bruker 

«Min side» slik at jeg 

slipper å ta med meg PC 

på reiser.  

Ønske fra både 

Norsk Tur og 

Egde, samt at 

reiseleder er 

interessert i dette. 

Gitt at en reiseleder på tur 

ønsker å bruke systemet 

når RL ønsker dette, så 

skal det være mulig for 

RL å kunne bruke den 

enheten de har med seg på 

reisen 

1.7 Liste 

over reisende 

Som en reiseleder (RL) 

skal jeg kunne sjekke opp 

i hvem som skal være 

med på turen slik at jeg 

oppnår god kontroll over 

de reisende. 

Presisert av Norsk 

Tur at de heller 

ønsker PDF filer 

presenter i 

systemet, med 

mulighet for 

nedlastning. 

Gitt at RL er innlogget og 

klikker på «Liste over 

reisende» knappen og når 

«Deltakere siden» siden 

vises så skal informasjon 

om hvem som skal vær 

med på turen presenteres. 

1.8 Totrinns- 

verifisering 

Som en reiseleder (RL) 

skal jeg kunne 

totrinnsverifisere kontoen 

min, slik at jeg er sikker 

på at brukeren og all 

sensitiv informasjon er 

trygg. 

Dette var et 

prosjektkrav 

presentert av 

bedrift og kunde. 

Gitt at bruker har lastet 

inn nettsiden og startet 

prosessen med å logge 

inn, når innlogginssiden 

viser, så skal neste side 

være totrinnsverifisering 

med krav om sms 

bekreftelse. 

1.9  GDPR 

ved 

kommunika- 

sjon 

Som reiseleder (RL) vil 

jeg at persondatalovene i 

henhold til GDPR skal 

overholdes ved 

kommunikasjon som 

foregår via SMS gjennom 

siden.   

Dette var et 

prosjektkrav 

presentert av 

bedrift og kunde. 

Denne funksjonaliteten er 

et krav for RL men er 

også tilgjengelig for 

vanlig brukere. 

2.1 

Enveiskomm

unikasjon 

Som en reiseleder skal 

jeg kunne sende SMS til 

alle reisende om 

eventuelle endringer i 

Ut ifra analysen er 

dette en av de 

viktigste 

funksjonene Norsk 

Gitt at reiseleder har åpnet 

appen og innlogget når 

dagsprogrammet vises så 

skal det være en knapp 
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program slik at kunden 

får beskjed om uforutsette 

endringer og jeg sparer 

tid ved å slippe å skrive 

inn alt manuelt. 

Tur ser etter. Dette 

er for å enkelt gi 

kunden beskjed 

om endringer i 

dagsprogrammet. 

som sender reiseleder 

videre til SMS utsendelse.  

2.2 Lister 

over 

aktiviteter og 

påmeldte 

Som en reiseleder skal 

jeg kunne se liste over 

kunder sine påmeldte 

aktiviteter slik at jeg vet 

hvor mange som skal 

være med på hver 

aktivitet, og dermed være 

mer forberedt på å ta i 

mot alle. 

Diskutert med 

Egde som 

interessant å ha. 

For å gjøre det 

enklere for 

reiseleder å se 

hvem som skal 

være hvor, antall 

som kommer og 

oppmøte stemmer.  

Gitt at kunde har meldt 

seg på en aktivitet når 

reiseleder sjekker hvem 

som skal være med så skal 

det komme en oversiktlig 

side om hvem som er 

påmeldt til hvilken 

aktivitet. 

3.1 SMS med 

avkryssing 

Som en reiseleder (RL) 

skal jeg kunne krysse av 

på en liste med reisende 

sine telefonnummer på 

«Min side» (i nettleser) 

slik at jeg kan sende 

samme meldingen til 

utvalgte reisende uten å 

måtte skrive inn 

telefonnummer manuelt.  

Dette er et ønske 

fra RL om 

implementering, 

da det kan være 

slitsomt å måtte 

skrive inn utvalgte 

tlf. nummer. 

Gitt at RL har tilgang til 

internett når de er på reise, 

så skal det være mulig for 

dem å logge inn på «Min 

side», finne en oversikt 

over reisendes 

telefonnummer og huke 

av for de som de ønsker å 

sende en SMS til.  

3.2 Sortering 

av reisende 

Som reiseleder ønsker jeg å 

sortere reisende på byen de 

reiser fra slik at jeg kan ha 

et oversikt om hvem som 

kommer fra hvor.  

Reiseleder i Norsk 

Tur tok opp et ønske 

om dette, synes 

dette kan være greit 

å ha. 

Gitt at RL er innlogget, er 

tildelt en reise og er på 

«Liste over reisende» siden 

så skal en liste av reisende 

være sortert på byen de 

reiser fra.  

3.3 

Varslingssyst

em 

Som reisende skal jeg 

kunne få varslinger om 

aktivitetene som er 

inkludert i turen før de 

begynner, slik at jeg ikke 

glemmer noe. 

Egde nevnte 

utfordringen rundt 

dette, etter en 

tidligere erfaringer. 

Gitt at noen aktiviteter er 

satt opp for denne turen, skal 

alle reisende få varslinger 

litt før de begynner. 

3.4 

Påmeldingss

ystem 

Som reiseleder (RL) vil jeg 

at de reisende skal ha 

mulighet for å melde i fra 

Dette var et ønske 

presentert av kunde. 

Eks. om en reisende 

ikke rekker bussen 

kan den reisende 

Reisende har en mulighet for 

å melde fra om hendelser 

som påvirker reiseplanen via 

nettsiden. 
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om hendelser som gjør at 

planene endres. 

melde fra om dette, 

som gjør at RL 

slipper å lete eller 

glemmer den 

aktuelle reisende. 

4.1 

Muligheten 

til å masse-

sende SMSer 

selv uten 

data 

Som en reiseleder skal 

jeg kunne sende SMS til 

alle reisende om 

eventuelle endringer i 

program selv når jeg er på 

steder der jeg ikke har 

internett/data. 

 

 

 

 

Dette var et ønske 

av en av 

reiselederne. Vi 

ser ikke på dette 

som viktig per 

dags dato ettersom 

hvis ikke 

reiseleder har 

internett, vil den 

heller ikke klare å 

bruke nettsiden.  

Gitt at reiseleder ikke har 

internett/data når den skal 

sende felles SMS så skal 

telefonnummer for kunde 

være lagret slik at det er 

mulig. 
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9.11 Utdrag av Skisser 
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9.12 Utdrag av Wireframes 
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9.13 Utdrag av Mockups 
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9.14 Brukertesting 

 

Brukertesting av Wireframes (Mal) 
Kognitiv walkthrough 

 

- Få til minimum 3 deltakere 

- Test folk fra NT eller mellom 30-50 år 

 

Dette er en test med ulike oppgaver for å sjekke om designet fungerer som ønsket. Hensikten 

med oppgavene er å teste ut designet i en tidlig fase. Om brukeren gjør feil/ikke klarer 

oppgavene er det ikke de det er noe galt med dem, men produktet seg selv er ikke godt nok. 

Under testen, skal man være nøytral og ikke hjelpe brukeren ved å f.eks. gi hint. Det settes en 

makstid på hvor lang tid man har på en oppgave, går brukeren over denne tiden vil det sees på 

som en feil av produktet. Er oppgaven for vanskelig må man høre om brukeren vil bevege seg 

videre. 

  

Settingen/scenario:  

Du skal snart på tur til Danmark, og lurer på hva du skal gjøre på dag 3 i turen, siden du husker 

ikke helt.  

Finn ut når flyet til reisende X tar av. 

Finn ut hvilket hotell dere sover på. 

Du er nylig blitt allergisk mot laktose, og vil legge til informasjon om dette i systemet. 

Du vil dobbeltsjekke hvor mange reisende som skal være med på turen, hvor tror du at du gjør 

dette. 

 

Test (Gruppemedlem) 

Oppgaver Tid deltaker 1 Tid deltaker 2 Kommentarer 

Sjekk dagsprogram 11, 3 sek  7, 16 sek 15 sek 

Sjekk Fly  13, 3 sek 04, 6 sek 12 sek 
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Sjekk Rom 10, 9 sek 06, 9 sek 14 sek 

Endre profil 19,4 sek 39, 29 sek 45 sek 

Sjekke liste over 

reisende 

04, 24 sek 06, 05 sek 7 sek 

 

Spørsmål etterpå 

1.     Var det noe i systemet du fant utfordrende / ikke intuitivt? 

2.     Noen kommentarer angående stegene du har gjort? 

En liten oppgave 

Du skal nå få se litt forskjellige løsninger på hvordan den siste skissen kan se ut. Kan du 

fortelle oss hva du synes om disse, er de lette eller vanskelige å forstå og hvorfor? 

 

Funn fra brukertesting 1 
 

Første omgang brukertesting av wireframes. 

 

Oppsummerte funn 

- Logisk og oversiktlig system som var greit å navigere seg rundt i for det meste 

- Brukerne slet med profil siden, ikonet var ikke tydelig nok og etterspurte blant annet tekst 

under. 

- Litt forvirring rundt ordbruk “neste tur”, for en en tur du skal på, lette først på planlagte turer. 

- Etterspurte chat muligheter på reisen, tror det kunne vært lurt. 

- Brukerne brukte mindre tid enn testerne på oppgavene som var like (De kjente igjen logikken, 

så det gikk raskere mellom hver gang). 

- Brukerne brukte lengre tid på oppgavene Dagsprogram og Profilsiden, hvor flere ble litt 

forvirret over hvor de skulle navigere seg, enn testerne. 

 

For liste over reisende wireframes:  

- Likte nr 2, synes det var bedre å skille listene, da kan man sortere utflukter på f.eks. type 

etterpå, for å kun se de som skal på “gå tur”. 

- Likte nr 1 best, likte at man kunne bytte frem og tilbake mellom telefon og utflukt, men syns 

utfluktere må kunnes sorteres. 

- Nr 1 var mest likt. Den var oversiktlig og jeg liker hvordan man kan bytte mellom de to ulike 

sidene med knappen i hjørnet 
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- Synes den første var best, men at knappen for å endre sidene må endre utseende. kult å kunne 

bytte mellom de to ulike boksene for aktivitet og info. 

Deltaker 1  

- brukte mindre tid enn testerne 

- Syns systemet var greit og logisk. 

- Syns logoen var litt rar for “om deg” siden. Ser ellers greit. 

- Like at det står last ned heile veien. 

- syns det var litt forvirrende at det het “neste tur”, når du skal på den turen nå.  

- Lurte på om det ville være mulighet for å chatte med de på reisen, tenkte det var lurt. 

Deltaker 2 

- Brukte litt lengre tid på noen oppgaver en testerne. 

- Litt forvirre over hvor han skulle sjekke dagsprogrammet, lette etter kalender. Syns 

utformingen på dagsprogram var vanskeligere fordi den var utformet forskjellig i forhold til 

resten av kortene. 

- Syns systemet var greit, oversiktlig og enkelt å bruke. 

- Fant ikke ut hvor han skulle legge inn allergier i systemet, lette rundt på “neste tur” siden. 

- Syns kortene som var konsistente var enkelt å navigere seg igjennom, men slet mer med deler 

av systemet som var ulikt.  

- Klarte ikke å se at ikonet var en menneskelig figur for profil siden. 

Deltaker 3 

- Brukte mindre tid enn testerne 

- Oversiktlig navigasjon 

- Brukte lang tid for å finne frem til profilsiden, vanskelig å se. Det som fikk kandidat til å trykke 

var tidligere erfaring med samme posisjon tidligere 

- Vanskelig å finne frem til “Om deg”, ikke tydelig ikon 

- Synes oppsettet av hele nettsiden/appen var fin, og var grei å navigere seg gjennom 

Deltaker 4 

- Brukte mer tid enn testerne 

- Syns systemet var greit å bruke 

- Skjønte ikke helt hvor profilsiden var. tok lang tid og hadde så å si trykket på alt annet før 

profil knappen ble trykket på. 

- Kunne kanskje lagt til noe tekst under “Min side” ellernoe sånt.  

 

 

Brukertesting prototype (MAL) 
 

- Kognitiv walkthrough 

- Få til minimum 5 deltakere 

- Test folk fra NT  
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Dette er en test med ulike oppgaver for å sjekke om designet og prototypen fungerer som 

ønsket. Hensikten med oppgavene er å teste ut prototypen, om brukeren gjør feil/ikke klarer 

oppgavene er det ikke de det er noe galt med, men produktet. Dette er det viktig å informere 

om på forhånd. Under testen, skal man være nøytral og ikke hjelpe brukeren ved å f.eks. gi 

hint. Det settes en makstid på hvor lang tid man har på en oppgave, går brukeren over denne 

tiden vil det sees på som en feil av produktet. Om oppgaven ikke gir mening, så er det mulig å 

bevege seg videre til neste oppgave. 

  

Settingen/scenario: 

-       Du skal snart på din første reise og vil inn på Min side i forkant. Kom deg til startsiden. 

-       Du skal på cruise og er usikker på om du kommer til å ha wifi eller dekning, finn rom 

og hotell info til de du skal på tur med og last ned. 

-       Du lurer på hvem du skal på ha som reisefølget, finn ut hvem du skal reise med i 

alfabetisk rekkefølge. 

-       Du vil ha kontroll på hvem som skal på utflukts typen skogstur, finn ut av dette og 

hvem er det første navnet. 

-       Du lurer på hvilket av de reisende som ikke kommer med fly, sjekk ut dette. 

-       Det har forekommet noen forsinkelser som skaper endringer i dagsprogrammet. Du 

ønsker å varsle de reisende om dette, finn ut hvor du gjør dette. 

  

Pilottest 1 

Oppgaver Tid Kommentar 

Naviger deg til startsiden 05 sek gikk inn på Min side, trodde 

det var der lol 

Last ned rom og hotell info om 

deg og de reisende 

06 sek  

Kan du finne ut hvem du skal 

på tur med, i alfabetisk 

rekkefølge 

06 sek  

Gå inn å sjekk hvor mange 

som skal på utflukt typen 

Skogstur 

14 sek Fant det raskt, glemte å trykke 

på dropdown for å fjerne den 

så du lettere kan se listen. 
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Finn ikke flysete 07 sek Fant det med en gang, logisk 

Det har skjedd noen endringer i 

dagsprogrammet som du vil 

kontakte de reisende om, finn 

ut hvor du gjør dette. 

20 sek Lette først på dagsprogram 

side, syns det var mer naturlig 

at den kom der 

 

Spørsmål etterpå: 

1. Noen kommentarer angående stegene du har gjort?  

2. Noe som utmerket seg? Bra/dårlig.  

3. Hva synes du om plassering av knapper/ikoner/tekst? 

4. Hvor lang tid tror du du hadde trengt på å bli komfortabel med dette systemet? 

Funn fra brukertesting 2 
 

Andre omgang brukertesting av prototypen. 

Deltaker 1 (Stina) 

- Savner flyinfo som er mer dokumenterende. Endre kortet til «dine flytider» over tiden når flyet 

går. Enten om man kan trykke på PNR-en også kommer tiden opp, eller om det kan stå tiden 

over. Sortere etter booking. Kanskje sortere dem etter booking (1 booking per side). 

- Oversikt over romtyper på rom&hotell, enkeltrom/dobbelt/trippelt 

- Liker godt skillet mellom reisende og reiseleder på flyinfo-siden 

- Skulle gjerne ha tatt med reiseleder i tellingen av antall reisende, e.g.| en liste med 70 reisende 

er egt 71 med telling av reiseleder 

- Tenke på hvordan flybillett til reiseleder blir lastet opp til enkeltpersonen. Noe med API 

- SMS-tjenesten må gjerne være et eget kort på forsiden. Vil her gjerne enten sende melding til 

alle eller huke av for noen, tekstboks for tekst. Totrinn for om man vil sende eller ikke 

- Forslag er å måtte sende en sms til seg selv, og mulighet for å legge den som no-reply eller 

reply sms.  

- Et dokument med hva som skal pakkes – denne er tilgjengelig på Torget. Reisende har denne 

på sin side, så denne må bare legges inn for reiseledende også. Mangler dokumenter som blir 

lastet opp manuelt, skal snakke med Erlend om dette.  

Deltaker 2 (Nyansatt) 

- Gir veldig mye mening. Lett å se på å lære seg. Viktig at forsiden er veldig lett å navigere.  
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9.15 Systemtesting dokumenter 

 

Test Steg Forventet 

oppførsel 

Faktisk 

oppførsel 

Kommentarer 

Login reiseleder Log in som 

reiseleder til 

startside 

Bruker skal se 

reiseleder sin 

startside 

 Fikk opp 

Reiseleder sin 

startside 

Fungerer  

Login kunde Logg inn som 

kunde til 

startside 

Bruker skal se 

kunde sin 

startside 

 Fikk opp 

Reiseleder sin 

startside 

Må endre 

variabel slik at 

kunde er 

innlogget 

Rom og hotell 

reiseleder 

Gå fra startside 

til rom og 

hotell. 

Les av hvor en 

kunde skal bo. 

Gå tilbake til 

startside 

Bruker skal se 

riktig rom og 

hotell side, 

deretter skal 

personen finne 

en kundes rom 

og hotell info 

blant alle de 

andre kundene. 

 Bruker gikk 

fra start side til 

rom og hotell 

og kunne 

enkelt navigere 

seg til 

hotellinfo til de 

reisende.  

 Fungerer 

Aktiviteter 

Reiseleder 

Gå fra startside 

til liste over 

reisende. 

Skal komme på 

liste over 

reisende, skal 

være enkelt å 

finne 

informasjon om 

aktivitetene til 

reisende. 

 Enkelt å finne 

liste over 

reisende. 

informasjon 

om aktiviteter 

ikke funnet.  

 Liste over 

reisende var 

enkelt å finne. 

Aktivitetene kom 

ikke opp, mulig 

disse må på egen 

side.  

Knapper Alle knapper 

på forsiden skal 

testes. 

Bruker skal bli 

sendt videre til 

riktig side ved 

trykk på 

knappen.  

 Alle knapper 

sender bruker 

videre til 

forventet side. 

Samme gjelder 

linker.  

 fungerer 
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9.16 Sprint Planning 

Tidsestimering Skala: Fibonacci   

0, 1 Veldig enkel task = 15 min -1 time 

2, 3 Enkel task = 1-4t 

5, 8, 13 Medium task = 5-10t 

20 -> 40 Vanskelig taks = 11-19t 

50 -> 100 Veldig vanskelig task = 18- 28t 

100 -> Utrolig vanskelig task = 29- 50t 

 

Sprint backlog for Sprint 3 

Oppgave

n 

Jørgen Camilla Alvar Amalie Selim Poeng Tidsestimer

ing 

Mockup 

GDPR 

2 2 2 2 2 2 1t 

Mockup 

totrinnsv

erifserin

g 

3 2 2 3 3 2,6 3t 

Mockup 

enheter 

3 2 2 2 8 3,4 1,5 

Mockup 

Liste 

over 

reisende 

13 3 8 3 8 7 5t 

Videreut

vikle om 

deg 

mockup 

2 3 2 2 3 2,4 2t 

Videreut

vikle 

flysiden 

2 1 2 1 2 1,6 1t 
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Oppgave

n 

Jørgen Camilla Alvar Amalie Selim Poeng Tidsestimer

ing 

Nedlastn

ing av 

Dokume

nter 

5 8 8 5 8 6,8 5t 

 Utvikle 

Rom og 

hotell 

55 55 55 55 55 55 24t 

Utvikle 

Planlagte 

turer 

siden 

13 21 5 21 8 13,6 15t 

Brukerte

sting av 

prototyp

e 

3 13 5 5 8 6,8 5,5t 

Transkri

bere 

funn 

3 3 1 1 8 3.2 1t 

Teste 

med 

design 

prinsippe

r, 

WCAG 

eller 

SUS 

3 5 2 3 5 3,6 2t 

systemte

sting 

2 13 3 5 21 8.8 2t 
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9.17 Sprint Retrospectiv 

Sprint 3 

Sprint Retrospectiv   

Navn Notat 

Amalie Føler dette har vært en veldig målrettet sprint, vi har hatt klare mål som vi har 

nådd. I teorien er vi ferdig med alle musthaves, bare finpuss på 2 mockups som 

gjenstår. Det var veldig betryggende å få gode tilbakemeldinger fra Norsk Tur, 

slik at vi vet vi innfrir forventningene dems. Har oversett rapporten i denne 

sprinten, men synes det er greit med tanke på å prioritere design og planlegge 

møter for neste sprint. Synes kombinasjon av design og code review har vært 

skikkelig givende, og føler vi har god tråd mellom team. Føler vi ligger godt an, 

og trenger bare avklare SMS-tjenesten og planlegge rapport slik at vi kommer i 

mål. Merker at teamet er godt motiverte, og det er faktisk litt gøy på jobb :-D 

Alvar Syns me har fått ned mer timer denne sprinten, syns det er bra at vi er bedre til å 

spørre om hjelp raskere.  

Jørgen Føler designteamet er ferdig med det meste. Kjekt å få positiv tilbakemelding 

fra Norsk Tur, om at vi er på riktig vei. Det har vært bra med med design 

reviews, slik at vi får kommet med innspill, syns det er bra for kreativiteten, = 

bedre kommunikasjon mellom teamene. Syns utviklerne har klart seg bra, blitt 

flinkere til å spørre om hjelp, som jeg syns er positiv. Føler vi har mer kontroll 

siden det meste fremtidens messig er avklart. Selv om Veileder fra Egde ikke 

har vært tilgjengelig, føler jeg vi har klart oss bra. 

Selim Gikk veldig greit, ikke så mye endringer, det meste av prosessene er smooth. 

Som jeg er fornøyd med. 

Camilla Ikke tilstede. 

 

 

Individuelt arbeid 

Navn Notat 

Amalie Syns sprinten har gått fint, har vært gøy å designe, og komme i mål endelig. Har 

vært en spennende sprint, ettersom det har vært mest designing for min del.  

Alvar Gått veldig bra, jobbet mye, kommet i mål med arbeid. Har blitt bedre til å 

spørre om hjelp, så står mindre stille enn tidligere. Gjerne skrive mer på rapport 

neste sprint. Den beste sprinten til nå :) 
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Jørgen Syns sprinten har vært helt ok, oppgaven jeg hadde fokus på var ferdig, så då 

ble det rapportskriving. Ble mer morsomt når jeg begynte på liste over reisende, 

etter tilbakemelding fra Stina. Nå som mer design er klart, er det mer jobb å ta i. 

Selim Det har vært bra, har hatt en vanskelig oppgave så har ikke gjort så mye, men er 

på vei. Jeg lærer mye og det er spennende. 

Camilla Ikke tilstede. 
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9.18 Product og Sprint backlog fra Trello 

 

 

 

 


