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Ny digital designmanual for UiO

•Pågått i to år

•Et samarbeid mellom Bleed, Webseksjonen og Avdeling for kommunikasjon

•Vi lanserte nylig nytt design for nettsidene
•Omfattende prosjekt som til slutt skal omfatte alle flater, digitale og fysiske

•Hvorfor trenger UiO et nytt design?



«Lille UiO er en egen planet, alle 
institutt forskjellige land, hvert 

fakultet en verdensdel»
– Lars Lillo-Stenberg dersom han hadde 

studert på Blindern i 1986



Hvorfor trenger UiO et nytt design?

•Stor organisasjon med forholdsvis autonome underenheter

•Museer, forskningssenter og prosjekt som har behov for egen identitet

•Det gamle designet var... gammelt
•Behov for å sikre UU og god UX



Ny logo og nytt merkevarehierarki



Ny logo og nytt merkevarehierarki

•Prosessen begynte med bl.a. ny logo og nytt merkevarehierarki

•Designbyrå leverte basert på internt forarbeid
• Behov for tydeligere avsender
• Behov for bedre navigasjon i alle flater
• Mulighet for å justere mengden UiO opp eller ned

•Designet ble levert sammen med mange konsept

•Logo, merkevare, farger og grafiske element var tenkt i et system

•Alt dette var før UU kom på banen



UU kommer på banen



UU kommer på banen

•Ble satt fokus på samtidig som arbeidet med nettsidene kom i gang

•Mange av rammene for designet var allerede på plass

•Måtte ta flere skritt tilbake
•Vanskelig å ikke bli festbrems for designet

•Vårt ansvar at våre nettsider er universelt utformet



Hva kan vi forvente fra et designbyrå?

Hva kan designet løse?



Hva kan designet løse?
Hva kan vi forvente fra et designbyrå?

•Sidene skal være mulig å oppfatte og betjene for seende

•Et byrå som leverer nettsider bør kjenne til kravene

•Brukte mye tid på å kontrollere om vi var innafor
•Hvilken linje skal man legge seg på, og hvor langt skal man tøye strikken?

•Fort gjort å gå seg vill i WCAG
•Vi kjenner løsningen og må se for oss alle brukssituasjoner



Hva kan vi ikke forvente av et designbyrå?

Hva må vi løse selv?



Hva må vi løse selv?
Tekniske utfordringer

•Vi må sørge for at sidene er mulig å oppfatte, betjene, forstå og at de er robuste

•Stor og kompleks nettside + stort og komplekst publiseringssystem = <3

•Det som skulle være UU var plutselig ikke UU







Hva må vi løse selv?
Tekniske utfordringer

•Vi må sørge for at sidene er mulig å oppfatte, betjene, forstå og at de er robuste

•Stor og kompleks nettside + stort og komplekst publiseringssystem = <3

•Det som skulle være UU var plutselig ikke UU
•Det meste ble rettet i testperioden

•Dukker fortsatt opp tekniske løsninger vi ikke visste om



Hva må vi løse selv?
Redaksjonelle utfordringer 

•Det er ikke hver dag man legger nytt design på 700 000 nettsider

•Forventet ikke at alt skulle falle på plass av seg selv

•Gamle nettsider med tilpasset inline css som ikke lenger er usynlig
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Hva må vi løse selv?
Redaksjonelle utfordringer 

•Det er ikke hver dag man legger nytt design på 700 000 nettsider

•Forventet ikke at alt skulle falle på plass av seg selv

•Gamle nettsider med tilpasset inline css som ikke lenger er usynlig
•Helt fantastisk at UU-prosjektet også pågår i disse dager



Hvor står vi nå og hva har vi lært?

•Nettsidene er fortsatt under utbedring etter lansering

•Ikke i mål med redesign

•Vi har lært at UU fortsatt ikke er førsteprioritet hos alle
•Burde tatt mer styring på konsept som berører UX og UU

•UU er et kontinuerlig arbeid



Takk

Spørsmål?


