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Brukertesten



Om brukertesting

• En av mange teknikker for 
å forbedre nettsteder

• Oppdager problemer som 
vanlige mennesker vanlige mennesker 
opplever på nettstedet

• Får idéer til mulige 
løsninger

• For Oslo kommune:
• 9 testpersoner

• 18 testoppgaver



Du trenger 
barnehageplass til din 
sønn fra 3. januar 2010. 

Finn ut hvilke barnehager Finn ut hvilke barnehager 
som finnes i nærheten av 
der du bor, og hvordan 
går du fram for å søke.

Eksempel



Hvilket bibliotek er ditt 
nærmeste? 

Finn åpningstider for 
biblioteket. 

Eksempel



Finn åpningstider og 
adresse for Grønmo.adresse for Grønmo.

Eksempel



Din gamle far på Bislet må 
ha hjelp i hjemmet. 

Finn ut på hvordan går du Finn ut på hvordan går du 
fram for å få hjemmehjelp 
til han.

Eksempel



Finn ut når det er 
høstferie i Oslo-skolene.høstferie i Oslo-skolene.

Eksempel



Du skal kaste flasker og 
gamle syltetøyglass. 

Finn nærmeste sted der 
du kan gjøre det.

Eksempel



Observasjonsrommet

Testrommet



Hovedfunn i brukertesten



Fokus på ”les mer”, 
ikke ”gjør mer”

Avsenderorientert og Avsenderorientert og 
nyhetsfokusert

Dårlig internsøk



Internsøket fungerer dårlig

• Nesten ingen av testbrukerne 
var i stand til å løse sine 
oppgaver via internsøk. 

• Brukerne får opp gamle • Brukerne får opp gamle 
nyheter fra feil bydel.

• Søket virker i dag mot sin 
hensikt - det skaper flere 
problemer enn det løser. 

• Søkeproblemet er sammensatt, 
og har flere årsaker som må 
takles en for en.



Barnehage gir dårlig treff i 
internsøk

Øverste søk er om 
Samisk barnehage.Samisk barnehage.

Bør gi anbefalt treff om 
barnehage først.



Hvilken del av nettstedet er 
det egentlig man søker på?

Ved søk på ”bostøtte” når 
man har navigert til Vestre 
Aker bydel får man treff i 
andre bydeler.

Brukerne har problemer med 
å bedømme hvor de søker.

Søket ser visuelt sett ut til å 
høre til Bydel Vestre Aker

Ingen av brukerne la merke 
til valgene under søkefeltet 
på søkeresultatsiden.



Brukerne benytter eksterne 
søkemotorer - og det er bra!
• Google fungerer langt bedre enn internsøket

• Brukere som starter fra Go0ogle har større 
sannsynlighet for å finne fram enn de som 
bruker internsøket. bruker internsøket. 

• Det er svært positivt at folk finner fram via 
Google, men det erstatter ikke arbeidet med 
internsøk.



Feilstavinger ikke håndtert i 
internsøk

Her er det søkt på 
”biblotek”, en ganske ”biblotek”, en ganske 
vanlig feilstaving.

Brukeren fikk ingen treff, 
og ingen særlig 
hjelpsomme veier videre.

Dersom man har 
skrivevansker er rådet 
”Sjekk feilstavede 
søkeord” ikke så lett å 
nyttiggjøre seg.



I Google håndteres feilstaving

I Google ble feilstavingen 
håndtert, med forslag 
både underveis i 
innskriving av søkeordet, 
med ”Mente du:” og 
forslag, og i tillegg fikk 
brukeren full klaff på 
øverste treff.

Svært mye bedre 
håndtering av personer 
med skrivevansker.



Mye innhold på nettstedet er 
utdatert eller redundant
• Det produseres mye innhold med kort levetid

• Det mangler rutiner for å vedlikeholde 
artikler og slette innhold

• Det blir mye utdatert og triviell informasjon 
som "står i veien" for viktig informasjon 

• Det produseres mye redundant informasjon i 
hver enkelt av bydelene eller innen 
temaområdene – informasjon som er/bør 
være felles og vedlikeholdes ett sted



Nyhetsfokus er roten til svært 
mange av problemene
• Mye av innholdet er nyheter som produseres 

for å vises i noen få dager på forsiden

• De færreste av brukerne kommer til 
nettstedet for å lese nyheternettstedet for å lese nyheter

• Nyhetsartiklene blir ikke vedlikeholdt eller 
slettet, over tid (9år) gir det et betydelig 
problem

• Brukerne kommer til nettstedet for å få svar 
på noe eller utføre en oppgave, og nyhetene 
kommer i veien

Ref.  Are Hallands artikkel : http://www.nettskriving.no/-/bulletin/show/25251_kveler-nyheitene-nettstaden-din



Burde vært sletta uka etter 
høstferien i 2007



Burde ikke vært nyhetsartikkel

Denne nyhetsartikkel har noe av den 
informasjonen som er nødvendig for å være en 
kjerneside, så som åpningstider, telefonnummer 
og e-post.

Men, det mangler adresse, kartreferanse og det Men, det mangler adresse, kartreferanse og det 
er også usikkert om denne siden kommer til å bli 
vedlikeholdt.

Dette er en nyhet som heller burde være 
beskrevet som en del av tjenestene på filialen –
studierom. 

Det skal godt gjøres at brukere av biblioteket får 
mer seg nyheter på oslo.kommune.no, ei heller 
på kulturetatens sider, men det kan jo hende at 
de sjekker åpningstida eller annen kjerneinfo 
om filialen, og da kan de få øye på tjenesten 
”studierom”.



Manglende oppgavefokus 

• Avsenderorienterte tekster og nyheter 
indikerer (rettmessig eller ei) at kommunen 
først og fremst vil fortelle om seg selv på nett, 
ikke løse oppgaver for borgerneikke løse oppgaver for borgerne

• Brukerne vil finne informasjon eller tjenester 
slik at de får gjort det de skal, de er ikke 
interesserte i hvilken etat eller bydel som har 
ansvaret

• Brukerne ble veldig glade og overrasket over 
ting de kunne gjøre (f.eks. melde hull i veien)



Skoletilhørighet – ikke oppgavefokusert

”Til ansvarlig kommunal 
virksomhet” er et dårlig triggerord –
hvorfor skal brukere ville ønske å gå 
dit? 

Skaper ingen forventninger om hva 
man kan gjøre der, altså ikke en man kan gjøre der, altså ikke en 
handlingsdrivende lenketekst.

Her er det kun generell informasjon 
(Nasjonal tjenestebeskrivelse).

Står ikke hvor man skal sende evt. 
søknader, eller hva ”konkret 
vurdering” går ut på. Ingen fokus på 
brukeroppgaver – ”hva kan jeg 
GJØRE her?”



Her ligger det info om 
søknadsfrist og om hvor 
søknaden skal sendes.

Men hvor er lenke til søknads-
skjemaet?skjemaet?



Navigasjonsstrukturen 
fungerer dårlig
• Navigasjonsstrukturen skal fortelle brukeren 

hvor han er og vise relevante valg videre

• I dag er navigasjonen i all hovedsak 
hierarkisk basert på etat eller bydel, og når hierarkisk basert på etat eller bydel, og når 
disse krysses bryter struktyren sammen

• Brukerne kan ikke forventes å kjenne til Oslo 
kommunes organisering eller hvem som har 
ansvar for spesifikk informasjon

• Organisasjonsstrukturen påtrykkes brukerne 



Etat-og bydelsgrenser krysses 
- og brukerne tar ”kostnaden”

Brukerne hadde vanskelig 
for å finne St. 
Hanshaugen – ligger ikke 
i lista. i lista. 

Det refereres videre til 
Friluftsetaten i høyre 
marg, men uten tydelig 
lenke (det er lenke der –
men vises ikke).

Ber brukerne forholde seg 
til intern organisasjon.



Bydelen referer 
til etaten, mens 
etaten ber 
brukeren sende 
søknad til 
bydelen.



Enkelte oppgaver blir 
vanskelige uten kartløsning
• Nesten alle testbrukerne etterlyste 

kartløsning i tillegg til adresselister for ulike 
lokasjoner, f.eks. barnehager i et område, 
parker, skøytebaner, kontorer, skoler, parker, skøytebaner, kontorer, skoler, 
returpunkter, gjenbruksstasjoner, etc.

• Bare unntaksvis finnes det kart

• Å finne ut hvor noe er, er unødig vanskelig 
når man må bruke andre nettsteder for å løse 
oppgaven



Må gå inn på hver barnehages 
adresse for  å se hvor de ligger.

Det tilbys ikke kartløsning, 
hverken for hver enkelt 
barnehage eller for oversikt 
innen området.

Brukerne må gå til andre Brukerne må gå til andre 
nettsteder (f.eks. Gule Sider) for 
å finne kart.



Brukerne benytter andre 
begreper enn Oslo kommune
• Nettstedet benytter ”stammespråk” som 

brukerne ikke kjenner seg igjen i

• Brukerne snakker ikke om 
gjenbruksstasjoner, miljøpark og gjenbruksstasjoner, miljøpark og 
returpunkter, de skal bare kaste søppel, glass, 
gammel maling og elektriske ting.

• Brukerne snakker ikke om Oslo-badene, men 
de vil gjerne svømme i en svømmehall eller et 
basseng.



Internsøk gir dårlig resultat 
for brukernes språk

Ingen fornuftige treff på 
”byggetillatelse” 
(brukernes språk). 

Ingen fornuftige treff på 
”byggetilatelse” 
(feilstaving, to av ni stavet 
ordet feil).  



Hovedfunn - oppsummert

• Internsøket fungerer dårlig

• Mye innhold på nettstedet er utdatert eller 
redundant, og nyhetsfokus er roten til svært mange 
av problemeneav problemene

• Manglende oppgavefokus

• Navigasjonsstrukturen fungerer dårlig

• Enkelte oppgaver blir vanskelige uten kartløsning

• Brukerne benytter andre begreper enn Oslo 
kommune 



Anbefalinger på kortere sikt



Fiks konkrete bruksproblemer 
fra brukertesten
• Brukertesten har avdekket svært mange små og store 

feil, både strukturelle og tekstlige feil

• Endringer som gjøres fra nå av bør ta utgangspunkt i 
brukeroppgaver og kjernesiderbrukeroppgaver og kjernesider

• Lag en samlet plan for hvem som retter hvilke feil, på 
kort og lang sikt, og bruk bugtrackingsystem el. l. for 
tildeling av ansvar samt dialog om løsninger

• Se forøvrig fullstendig rapport ”Detaljerte resultater 
fra brukertest av www.oslo.kommune.no” (Kari 
Hamnes & Are Halland, 4. november 2009) 



Gjør forbedringer i internsøket

• Gjem nyheter i hovedtreff – legg evt. på eget 
sted (f.eks. egen fane, men uten at det 
forstyrrer for utføring av oppgaver)

• Utelat så mange gamle dokumenter som • Utelat så mange gamle dokumenter som 
mulig fra treff

• Gi generelle treff (anbefalte treff) før de 
spesifikke treffene i bydelene



Lag anbefalte treff for topp 
100 - 200 søkeord og fraser i 
søkelogg
• Opprett liste over mest brukte søkeord- og 

fraser, og inkluder synonymer og feilstavinger

• Gå systematisk gjennom listen og sørg for at 
hvert enkelt treff har ”riktige treff” på topphvert enkelt treff har ”riktige treff” på topp

• Start på toppen og fortsett til topp 100 er 
dekket, og deretter videre inntil nytten 
begynner å avta

• Vis anbefalte treff øverst i lista, evt. gjør 
spesifikke designgrep for å markere anbefalte 
treff



Slett utdatert og redundant 
innhold
• Start ”grunnjobben” med å fjerne gammelt og 

utdatert innhold

• Iverksett rutiner fra nå av som sikrer at alt 
innhold har en innholdseier, at innhold får innhold har en innholdseier, at innhold får 
”best før”-dato, samt at innholdseier varsles 
om at innholdet blir slettet dersom det ikke 
kvalitetssikres etter etablerte prinsipper

• Be forfattere/innholdseiere om å fjerne minst 
én gammel artikkel/side dersom de skal ha ut 
en ny



Anbefalinger på lengre sikt



Ta utgangspunkt i 
brukeroppgaver
• For at nettstedet skal få god effekt gjennom 

økt grad av selvbetjening må mantraet være 
”manage your tasks, not your content”

• Noe av arbeidet er startet med denne testen, • Noe av arbeidet er startet med denne testen, 
men det kreves både kvantitativ og kvalitativ 
oppfølging for å få resultat

• Sett av ressurser og tid til å finne ut hva de 
aller viktigste brukeroppgavene på nettstedet 
er – på tvers av etater og bydeler

Ref. Jared Spool intervju m/McGovern: http://www.uie.com/brainsparks/2009/09/04/spoolcast-managing-sites-for-top-tasks/



Lag kjernesider for viktige 
oppgaver 
• Utvikle og vedlikehold kjernesider som svarer 

på konkrete, prioriterte brukeroppgaver

• Lag retningslinjer og bygg kompetanse om 
effektive kjernesider, bl.a.:effektive kjernesider, bl.a.:
• Finne og prioritere de viktigste kjernesidene

• Forbedre og videreutvikle kjernesider slik at de faktisk løser 
brukeroppgaver

• God nettskriving og lenkeskriving

• Finne og benytte brukernes ord heller enn intern sjargong

• Skrive gode og dekkende sidetitler og ledetekster

• Utnytte metadata for bedre og lettere gjenfinning

• Utnytte kart, bilder og illustrasjoner for å få fram poengene



Lag gode veier inn til 
kjernesidene
• Lag gode veier inn til siden fra alle steder der 

brukeren kan tenkes å lete etter 
informasjonen. Det inkluderer blant annet:
• Handlingsfokuserte triggerord på forsider og • Handlingsfokuserte triggerord på forsider og 

seksjonsforsider

• Gode tekstlenker fra andre, relaterte kjernesider

• Anbefalte treff eller tilsvarende god plassering i søkeresultat 
på gode trifferord, synonymer og feilstavinger

• Inngående lenker fra nettsteder utenfor Oslo kommune, 
f.eks. Aktiv i Oslo, barnimagen, Gule sider, etc.

• Topp plassering i eksterne søkemotorer (Google, Kvasir, etc.) 
på viktige triggerord, synonymer og feilstavinger



Sørg for at kjernesiden har 
innhold og funksjoner som 
løser brukeroppgaven
• Sørg for at det viktigste står øverst

• Sørg for at kjernesiden har det nødvendige 
innholdet og de nødvendige funksjoner for å 
utføre oppgaven (f.eks. god kartløsning) –utføre oppgaven (f.eks. god kartløsning) –
”kunden helt i mål!” må være visjonen for alle 
kjernesider

• Sørg for at siden har tydelige og prioriterte 
handlingsdrivere (f.eks. tydelige lenker med 
gode lenketekster, knapper, etc.)



Fjern eller erstatt 
tjenestebeskrivelser fra 
Nasjonal tjenestekatalog
• Tjenestebeskrivelsene fra Nasjonal 

tjenestekatalog er ikke egnet for vanlige 
borgere, og bør ikke eksponeres

• Lag i steden gode og brukerfokuserte • Lag i steden gode og brukerfokuserte 
kjernesider for oppgavene



Lag oppgavefokusert forside 
og seksjonsforsider
• Sett av god plass på forsiden og 

seksjonsforsider på etater/bydeler til å liste 
opp relevante og prioriterte triggerord og 
brukeroppgaverbrukeroppgaver

• Trekk fram mye brukte og aktuelle 
brukeroppgaver (dette varierer antakelig med 
tid på året eller i forbindelse med hendelser)



Lag gode veier videre fra 
kjernesidene
• Når brukeren har utført en oppgave bør man 

legge inn gode, relevante og 
handlingsdrivende lenker til andre oppgaver 
brukerne kan løsebrukerne kan løse

• For hver enkelt oppgave, identifiser andre 
kjernesider og annen informasjon som er 
relevant, og gi veier videre til disse



Flytt fokus fra produksjon av 
nyheter til vedlikehold av 
kjernesider
• Det brukes unødig mye ressurser på 

produksjon av nyheter 

• Nyhetene har begrenset verdi for store deler 
av brukermassen på nettstedetav brukermassen på nettstedet

• Nyhetene er i ferd med å kvele nettstedet



Ton ned nyhetene

• Ton ned nyheter på forsider og seksjonsforsider

• I dag utgjør nyhetsfeltet ca 50% av primært 
skjermareal (der bruker har hovedfokus) på omtrent 
samtlige forsider, og det står ikke i forhold til behovetsamtlige forsider, og det står ikke i forhold til behovet

• Kan skjæres ned til en toppsak med tittel og kort 
ingress, samt 2-3 titler på andre saker med kun tittel 
(ikke dato), samt lenke til nyhetsarkiv

• Kan plasseres annet sted enn i midtfeltet

• Brorparten av nettstedets brukere vil ikke kunne nås 
med nyheter. 80% av de som har besøkt nettstedet fra 
januar til oktober 2009 har kun vært der to – 2 –
ganger! 



Flytt fokus fra produksjon av 
nyheter til vedlikehold av 
kjernesider  forts.
• Organisasjonen har for lite tid og ressurser til 

å vedlikeholde og utvikle kjernesider som 
løser brukeroppgaver, og dette må gjøres noe 
med:med:
• Fjern evt. prestasjonsmål/KPIer knyttet til nyhetsproduksjon fra 

stillingsbeskrivelser og andre mål. Mål heller medarbeidere/ledere 
på om brukerne får gjennomført brukeroppgaver på nettstedet.

• Sørg for at ledere/mellomledere skjønner verdien av oppgavefokus 
heller enn nyhetsfokus

• Gi alternativer til nyhetspresentasjon i malene i 
publiseringsløsningen



Vurdér alltid alternativer til 
nyhetsproduksjon
• Lag rutiner som sikrer at man alltid vurderer 

alternativer til nyhetsproduksjon, for 
eksempel: 
• Vurder om det heller skal gjøres en oppdatering på en kjerneside • Vurder om det heller skal gjøres en oppdatering på en kjerneside 

for en brukeroppgave

• Lag en modul på forsiden og seksjonsforsider med Aktuelt i dag e.l. 
og med 5 gode lenker til kjernesider som roterer daglig

• Lag en kalendersak og vis fram kalenderen

• Hvis enkeltpersoner eller enkeltgrupper har stor interesse av en 
nyhet, og ingen andre, skriv heller en e-post, et nyhetsbrev eller en 
pressemelding som bare sendes til de det gjelder

• Når man har en nyhet som virkelig har interesse for 
alle borgerne skal man selvfølgelig publisere den



Mål suksess basert på 
brukeroppgaver
• Lag sentral oversikt over viktige 

brukeroppgaver som enkelt skal la seg løse på 
nettstedet, og gi ansvaret for hver enkelt 
oppgave til egnet person/stedoppgave til egnet person/sted

• Mål suksess i forhold til hvor mange brukere 
som får løst oppgavene sine, uavhengig av 
hvor på nettstedet dette skjer 

• Måles på ulike måter, f.eks. ved å spørre 
brukeren på siden der problemet skulle vært 
løst



Få opp felles resultatmåling

• Etabler gode, felles dashboards for 
webstatistikk/webanalyse slik at alle får felles 
syn på hvilke sider som skal fungere til hva, 
og hva som utgjør et godt resultatog hva som utgjør et godt resultat

• Mål, gjør forbedringer, mål på nytt, gjør 
forbedringer, etc. (ad infinitum)



Koordinere på tvers

• Med brukeroppgavene i fokus er det åpenbart 
at informasjon og tjenester på nett må 
koordineres på tvers

• Informasjon som er lik for alle bydeler bør • Informasjon som er lik for alle bydeler bør 
vedlikeholdes ett sentralt sted

• Brukeroppgaver bør kunne krysse 
etatsgrenser sømløst, uten at brukerne må 
forholde seg til det

• Rydd opp i unødvendige mellomnivåer laget 
på grunn av intern organisering
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