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1    Oppsummering 

1.1 Bakgrunn 
  

17. november 2014 lanserte Oslo kommune nettstedet http://pilot.oslo.kommune.no for å 

prøve ut et konsept for nye nettsider for kommunen. Innbyggere og næringsliv har blitt invitert 

til å prøve ut piloten og gi tilbakemeldinger til prosjektet med den hensikt å finne ut: 

● Finner brukerne frem? 

● Er innholdet forståelig? 

● Er det nye nettstedet tilgjengelig for flere brukere? 

Rapporten er basert på kvalitative og kvantitative tester i perioden 17. november - 14. 

desember 2014. 

  

1.2 Hva er testet 
  

Oppgavegjennomføring er testet på det nye nettstedet på prioriterte brukeroppgaver innenfor 

følgende områder: 

● Skole 

● Barnehage 

● Helse og omsorg 

● Andre utvalgte prioriterte brukeroppgaver 

● Universell utforming 

 

1.3 Hvem har testet 
  

25 innbyggere har besøkt brukerlaben og gjennomført mer enn 450 brukeroppgaver. Innbyggerne ble 

rekruttert gjennom prosjektets nettverk, sosiale medier og via dagens nettsted. 

  

12 innbyggere har testet nettstedets universelle utforming. Innbyggerne er rekruttert gjennom 

referansegruppen for universell utforming og prosjektets nettverk. 

  

2381 enkeltoppgaver har blitt gjennomført via fjerntester. Dette er tester som den enkelte innbygger 

velger å delta i etter invitasjon på eksisterende nettsted og via andre kanaler. 

 

13 102 brukerøkter (besøk) har blitt gjort på testnettstedet  

 

874 kvalitative tilbakemeldinger har blitt gitt via tilbakemeldingsfunksjon på de  nye sidene. 
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1.4 Kriterier for å måle suksess 
  

Det viktigste kriteriet for å måle suksess er om brukeren får løst oppgavene og om sidene oppleves 

som enkle og tilgjengelige. Gjennom å teste på konkrete brukeroppgaver innen prioriterte 

innholdsområder har prosjektet også vurdert pilotens kvalitet på 

  

● innhold - forstår brukeren teksten? 

● navigasjon - finner brukeren frem? 

● grafisk design - støtter eller hindrer designet brukeren i å løse oppgaven? 

● funksjonalitet - støtter funksjonaliteten brukeren i å løse oppgaver? 

● universell utforming - ekskluderer nettstedet noen målgrupper? 

● digital synlighet - hvor synlig nettstedet er på søkemotorer? 

  

1.5 Viktigste resultater 
  

Testresultatene dokumenterer at brukerne opplever innholdet som tydelig og til hjelp der hvor 

prosjektets kriterier for godt innhold er fulgt. (*Se vedlegg side 56) 

  

Brukerne melder tilbake at de synes tjenestestrukturen er en hjelp for å navigere seg frem til rett 

informasjon. Dette støttes også av funn i fjerntester på de aller fleste områdene som er del av testen. 

  

Det grafiske designet oppfattes som enkelt og tiltalende uten unødvendige elementer. Fokuset er på 

de oppgavene som skal løses. 

  

I piloten har ny funksjonalitet knyttet til for eksempel det å finne skolekrets blitt veldig godt mottatt. 

  

På området universell utforming viser testresultatene at testpersonene finner generelt lett frem. 

Sidene er godt organisert, uten mye støy, og undertekstene er svært viktige og nyttige for å finne 

frem. Nøkkelinformasjon (åpningstider, adresse, kontaktinfo etc.) er lett tilgjengelig. God lesbarhet 

og gode kontraster. Ryddig, enkelt og rolig. 

  

Tilbakemeldingene fra brukerne viser at de har forventninger til et godt internsøk, og det er også 

dette som brukerne har kommentert mest på som problematisk når de ikke har fått søkeresultater 

som forventet. Testene på piloten viser også at mange som søker bruker lengre tid og er innom flere 

sider for å nå målet, når søket svikter, enn de som klikk-navigerer seg fram. Bruken av nettstedssøket 

under testperioden viser viktigheten av at vi kan tilby et godt fungerende søk. 

  

Vi har ikke kunnet teste nettstedets synlighet i søkemotorer, men analyse med utgangspunkt i 

søkemotoroptimalisering viser at vi har klare forbedringsområder på enkelte sider for å sikre god 

digital synlighet for nettstedet til lansering. 

  

1.6 Dokumenterte feil og endringsforslag 
  

Resultatene av testene er vurdert som feil eller forbedringsforslag.  
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● Testresultater som er klassifisert som feil er ting som ikke fungerer i henhold til hensikt, eller 

som er avvik fra spesifikasjon.  

● Testresultater som er klassifisert som forbedringsforslag er innspill fra brukere om noe som 

burde forbedres. 

 

Testresultaene er fordelt på suksesskriteriene, jf. kap. 1.4, som følger:: 

 

  

Område Feil Forbedringsforslag 

Grafisk 0 3 

Funksjonalitet 5 11 

Innhold 1 17 

Navigasjon 2 10 

Synlighet (SEO) 1 1 

Teknisk 5 2 

Totalt 14 44 

  

 

 

  

1.7 Veien videre 
  

Gjennom perioden med test har prosjektet samlet inn et godt dokumentert grunnlag om hvordan 

testversjonen av det nye nettstedet oppleves av et stort antall brukere.  Over 13 000 ganger har 

nettstedet blitt besøkt og 874 skriftlige tilbakemeldinger har blitt sendt inn. All informasjon som er av 

typen feilmelding eller ønske om forbedringer er loggført, ref punkt 1.6. Prosjektet vil gå igjennom og 

vurdere hver enkelt av disse observasjonene, beslutte tiltak og fastsette når eventuelle endringer skal 

implementeres. 

  

Prosjektet har også opparbeidet seg betydelig erfaring og kompetanse når det gjelder å planlegge, 

fasilitere og gjennomføre kvalitative tester og kvantitative målinger. Tidlig brukerinvolvering gir 

tydelige og konkrete tilbakemeldinger, som er gull verdt for forbedringer. 
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2  Resultater 

2.1 Søk 
Det har ikke blitt gjort egne tester av søk, dette siden internsøket ikke vil fungere før ved lansering og 

at nettstedet er blokkert for søkemotorer i utviklings- og testperioden. Det har likevel blitt gjort 

analyse av søk basert på testernes bruksmønster og av nettstedets kvalitet på kriterier for å oppnå 

digital synlighet. 

 

Nettstedssøk/internsøk 

Tester viser tydelig at nettstedet inviterer til bruk av internsøket. Søkefeltet er plassert helt sentralt i 

designet på startsiden. Den første brukeropplevelsen på startsiden inviterer dermed til søk istedenfor 

å bruke tjenestemenyen lengre ned på siden. 

 

Og søket blir brukt. Over 20% av de besøkende bruker internsøket, mot kun 3-4% på våre 

eksisterende sider. Tidligere undersøkelser viser at av dem som bruker internsøk foretrekker 90% å 

bruke søk istedenfor klikknavigasjon, og med et søkefelt sentralt plassert på forsiden kan man tenke 

seg at dette vil være hovednavigasjonen for 25% av de besøkende som starter på forsiden. Og tester 

viser at man på nettstedet når raskere frem ved å bruke søk enn ved klikknavigasjon - når man får 

treff. Men søket i testperioden har ikke vært ferdig implementert og har følgelig fungert langt fra 

optimalt. 

 

Testresultatene og tilbakemeldingene fra brukerne viser at brukerne har forventninger til et godt søk, 

og det er også dette som brukerne har meldt mest om som problematisk når de ikke har fått 

søkeresultater som forventet. Testene på piloten viser også at mange som søker bruker mye lengre 

tid og er innom flere sider for å nå målet når søket svikter enn de som klikknavigerer seg fram. 

Bruken av nettstedssøket under testperioden viser viktigheten av at vi kan tilby et godt fungerende 

søk ved lansering. 

 

Digital synlighet - eksternt søk og synlighet på søkemotorer  

God digital synlighet er avgjørende for en god brukerreise for flertallet av brukerne av kommunens 

nettjenester. Test og analyse av pilotnettstedet (teknisk, innholds- og strukturmessig) viser at mange 

av nettsidene ikke er optimalisert godt nok for digital synlighet, og risikoen er stor for at brukerne kan 

få opp internt konkurrerende sider i søket (hvilken er riktig?) og at viktige tjenester ikke vil vises 

lengre i søkemotorer etter lansering. 

 

Vi har ikke kunnet teste pilotens synlighet hos søkemotorer, siden vi har sperret piloten for 

indeksering. Men vi kan si noe om bruken av søk på våre eksisterende sider og generelt: 

72% av alle besøk på våre eksisterende sider sist måned kommer fra en ekstern søketjeneste - 

hovedsaklig Google. Flertallet av brukerreisene på våre nettsider starter altså hos Google. Og de aller 

fleste som starter på Google kommer til en underside, statistikken viser at kun ca. 9% av alle besøk på 

de eksisterende sidene starter på forsiden. 

 

Det er dermed viktig at det nye nettstedet er minst like godt synlig i søkemotorer etter lansering som 

dagens nettsted. 
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2.2 Resultater kvalitative tester 
 

Nøkkeldata: 

● 450+ brukeroppgaver på 9 viktige tjenesteområder 

● 25 representative testbrukere fra Oslo 

● 22 observatører / 11 testledere 

● 3 plattformer: PC desktop, nettbrett og mobil 

● sted: UX Brukerlaben – Strømsveien 102, Utviklings- og kompetanseetaten på Helsfyr 

● 9 testdager: periode 28.11 - 12.12 

● vurdere funn i relasjon med funn i resultater fra fjerntesting og andre resultater 

● 38 konkrete forbedringsforslag  

 

Navigering via hovedtjeneste struktur på startsiden fungerer bra der hvor prosjektets kriterier 

for godt innhold er fulgt. Alle lenker på transportsider trenger tydelige underskrifter med gode 

triggerord. Triggerordene må være gjenkjennbare for brukerne i forhold til brukeroppgaver og 

brukerbehov. Teksttung informasjon og vanskelige begreper er fremdeles en utfordring for en 

god del, men særlig svakere brukere og brukere som ikke har norsk som førstespråk. Generelle 

navigeringselementer må være tydelig og konsistent; kontaktflaten kan forbedres. Én spalte 

design på nettbrett og mobil gir en litt enklere brukeropplevelse enn desktop. Innngang via søk 

(Google/intern)er en av de viktigste navigeringsmåter i brukerreiser, men var ikke del av testen 

da denne funksjonaliteten ikke inngikk i piloten. 

 

9 tjenesteområder som ble testet: 

1. Skole 

2. Barnehage 

3. Ledige stillinger 

4. Åpningstider 

5. Skjenkebevillinger 

6. Helse og omsorg 

7. Bolig og sosial 

8. Plan og bygg 

9. Generell navigasjon 
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Funn fra brukerlaben 

Innhold 

● Nytt design får mange spontane komplimenter om tydelighet og enkelhet! 
● En del brukere leser ikke lengre tekstblokker men skanner (ofte med skråll) sider på jakt etter 

triggerord som kan løse brukeroppgaven: svaret på oppgaven kan stå i teksten, men disse 

brukerne finner ikke svaret om triggerordene er ikke tydelig uthevet i teksten eller markert 

som overskrift. 

● Ulik innholdsmengde i vertikal spalte på institusjonsmalen gjør at viktig informasjon kan 

komme langt ned på høyre siden (trenger skråll). 

● Mer oversikt og struktur for tekstsvake brukergrupper: disse brukere ønsker en meny for 

innholdet med de viktigste tiggerord på toppen og flere sjekk- og punktlister ved lengre 

teksttunge sider. 

Navigasjon 

● Rett på? Tjeneste struktur fungerer bra når kravet for tydelige overskrifter med klare og 
riktige triggerord i lenker og undertekster er fulgt. 

● Navigering på mobile enheter fungerer generelt bra. 

● Toppmeny funksjoner blir ikke oppdaget av noen brukere på PC versjonen. 
● “Loop ”navigasjon: brukere går frem og tilbake mellom 2 sider uten å komme videre dersom 

triggerordene ikke gjenkjennes av bruker 
● Hypertekst ikke synlig nok for viktig navigering 
● Behov for mer konsistens i generell navigering (toppmeny, hamburger og bunnmeny) 
● En spalte sider oppleves som enklere en flerspalte sider 

Funksjonalitet 

● Snarveisfunksjon: bydels- eller skolekrets velger fungerer og blir likt av mange brukere (men 
ikke for alle  UU brukere) 

● Søk: mange brukere har et klart behov for å bruke søk for å finne frem: noe som ikke fungerte 

i de fleste tilfeller i pilot versjonen. 

Grafisk 

● Brukere liker enkel og rent konsept 
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● Brukere liker skrifttype og opplever godt lesbarhet 

● Stor startbilde-, søk og “velkommen”tekst på startsiden tar plass/fokus fra tjeneste 
strukturen (laptop) 

● Kontakt flaten har for store og uklare symboler(særlig mobil) 
● Brukere skjønner ikke kompass ikonet i toppnavigasjon 
● Noen brukere synes sidene er litt kjedelig og fargeløs og ønsker flere bilder 

 

 
Brukerlaben: test av “Bolig og sosial” på nettbrett 
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2.3 Resultater kvantitative tester 

2.3.1 Fjerntesting med Loop11  

 

Oppsummering 

Totalt har 2930* enkeltoppgaver i testene blitt utført av 2381** deltakere i perioden 21. november - 

17. desember. 

 

For de ulike testområdene er tallene: 

1.0 Barnehage: 559 deltakere / 672 oppgaver 

2.0 Skoler: 585 deltakere / 729 oppgaver 

3.0 Helse og omsorg: 558 deltakere / 639 oppgaver 

4.0 Andre tjenester: 679 deltakere / 890 oppgaver 

 

* Dette er tallet på samtlige påbegynte og avsluttede testoppgaver (fullført oppgave, gitt opp oppgave eller avsluttet 

testen på et sted).  

** Dette er tallet på deltakere. En person kan altså være flere deltakere, mens en deltaker kan ha gjort fra en til fire 

oppgaver. 

 

De fleste brukerne klarer oppgavene innenfor et halvt og ett og et halvt minutt, men det er mange 

som bruker lengre tid og er innom mange sider før de når målet med oppgavene. Oftest skyldes dette 

mangler/uklarheter i menyer koblet opp mot oppgavspørsmålet. Fjerntesting med mange brukere gir 

oss verdifull tilleggsinformasjon til de modererte UX-testene. Vi ser tydelige mønstre i 

brukernavigasjonen og hvor det er utfordringer når flere titalls brukere går samme vei og faller ut på 

samme sted.  

 

 

Skjermbilde av åpningsbildet når man starter en fjerntest på Oslo kommunes nettsted. 
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Oversikt oppgaver og oppgaveløsning 

 
Oppgaver Suksess Feil Avbrutt Sider  

besøkt  

i snitt 

Flest  

sider 

Færrest  

sider 

Tid brukt  

i sek.  

i snitt 

Mest tid  

brukt 

Minst tid  

brukt 

Antall  

oppgaver  

utført 

1.0 Barnehage 69,0% 23,0% 8,0% 559 deltakere 

Finn informasjon om  

en barnehage 

91,0% 4,0% 5,0% 4,2 16 2 58,8 184 10 194 

Finn type barnehage 76,0% 23,0% 2,0% 4,1 14 2 44,2 221 13 177 

Si opp gammel plass:  

Må du? 

40,0% 36,0% 24,0% 5,9 15 2 76,7 208 12 151 

Hva koster en  

barnehageplass? 

62,0% 33,0% 5,0% 4,2 14 2 57 181 12 150 

2.0 Skoler 89,0% 7,0% 4,0% 585 deltakere 

Finn ferie og fridager 87,0% 8,0% 5,0% 3,9 12 3 47,8 165 8 203 

Hva koster Aktivitetsskolen? 93,0% 4,0% 4,0% 4,1 15 3 38,6 202 8 188 

Skolekretser/skoletilhørighet 91,0% 5,0% 3,0% 3,4 7 3 37,7 223 10 176 

Bytte skole: Hvordan gå fram? 85,0% 10,0% 5,0% 3,3 12 3 43,5 203 8 162 

3.0 Helse og omsorg 70,0% 22,0% 8,0% 558 deltakere 

Helsestasjon: Finn adresse 71,0% 21,0% 7,0% 6 12 3 72,3 239 19 174 

Hjemmehjelp:  

Finn oversikt over tilbud 

49,0% 46,0% 4,0% 5,5 16 3 68 230 18 157 

Hva koster en  

langtidsplass på sykehjem? 

70,0% 16,0% 14,0% 6,3 16 3 78,6 230 14 160 

Finn sykehjem:  

Telefon avdeling 

92,0% 3,0% 5,0% 5,8 10 3 54,1 177 15 148 

4.0 Andre tjenester 88,0% 10,0% 2,0% 679 deltakere 

Svømmehall: Åpningstid 93,0% 6,0% 2,0% 4,2 14 3 49,9 189 9 257 

Byggesak: Må jeg søke? 83,0% 14,0% 3,0% 5,1 12 3 64,1 219 12 234 

Avfall og gjenvinning:  

Type avfall på bestemt anlegg 

95,0% 3,0% 2,0% 4,1 10 3 43 214 13 221 

Legevakt:  

Adresse og telefonnummer 

81,0% 18,0% 1,0% 3,8 8 3 30,4 140 10 178 

 

Kommentar til tabellen: 

Totaltallet for deltakere er en del større. Vi har filtrert ut de som har brukt veldig kort eller lang 

tid og de som  har besøkt veldig få eller mange sider. Oppgaver som er påbegynt uten at det er 

klikket på fullført oppgave eller klikket på gi opp oppgave teller heller ikke med i 

sluttstatistikken. 

Suksess betegner de som fullførte en oppgave med å klikke oppgave fullført på riktig side for 

oppgaven. Feil er de som har klikket på oppgave fullført på feil side. Avbrutt er tall på oppgaver 

hvor deltakeren har klikket på gi opp oppgave (man kan gi opp oppgave hvis den er for 

vanskelig, tar for lang tid eller av andre grunner). 
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Funn 
I navigasjonssammendraget ser man tydelig at de som benytter søk istedenfor klikknavigering og får 

riktig treff bruker mindre tid og besøker færre sider før de når målet. Men de som ikke får riktig treff 

første gangen bruker vesentlig mer tid og besøker flere sider enn de som klikknavigerer. Når målet 

om et velfungerende søk er nådd vil søk langt på vei oppleves som den raskeste veien til målet, gitt at 

navigasjonsmenyer og -lenker forblir uforandret.  

 

Samspill med andre tester 

Fjerntesting med mange brukere gir oss verdifull tilleggsinformasjon til de modererte UX-testene.  Vi 

har funn i UX-testene som viser at mange har problemer med å gå til rett meny på siden “Hjelp i 

hjemmet”. Og dette vises også tydelig når mange brukere gjør samme oppgaver i fjerntesting. 

Menypunktene har ikke undertekster, og det kan være vanskelig å skille dem fra hverandre da de ser 

like ut, og de må bruke tid på å orientere seg, de klikker da også feil første gangene: 

 

 

 

Skjermbilde fra nettsiden “Hjelp i hjemmet”. Ingen undertekster til menypunktene, og brukerne har 

vanskelig for å orientere seg. Mange velger å klikke “Oppgave fullført” på denne siden, men det er 

egentlig på siden “Hjemmehjelp” man vil få svar på oppgavespørsmålet. 

 

 

 

 

Utsnitt av navigasjonskartet for oppgaven “Hjelp i hjemmet”: De grå strekene mellom boksene viser 

brukere som går fra en side til en annen. Større strek betyr flere brukere. Av de 113 som var innom 

siden “Hjelp i hjemmet” gikk 66,0% videre til riktig meny “Hjemmehjelp”. Resten trodde de var på 
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riktig side på “Hjelp i hjemmet” eller valgte “Hjelpemidler” og klikket så “Oppgave fullført”, og feilet 

dermed oppgaven. 

 

 

Og, for eksempel kan vi tydelig se at kun et fåtall av brukerne ikke går til riktig meny på spørsmålet 

"Barnet ditt skal bytte barnehage, fra en kommunal barnehageplass til en annen. Finn ut om du må si 

opp den gamle plassen.". De fleste går da til menypunktet “Søke eller bytte barnehage” til tross for at 

menypunktet “Si opp plass i barnehage” ligger på samme side.  

Dette er også funnene i UX-testene (se UX 0009). Folk klikker på det som ligger først og som de tror 

svarer på det de lurer på. Riktig menypunkt ligger rett under det de fleste benyttet. 

Se navigasjonsflyt under: 

 

 

Her ses tydelig at flertallet går feil på andre interaksjon, dvs at hele 63% går på første menypunkt 

(Søk eller bytte barnehage) mens kun 23% går direkte til riktig side (Si opp plass…). Men mange som 

gikk feil på første forsøk finner riktig side, det tar bare veldig mange klikk for noen å finne riktig side.  

 

 

 

 

Her ses hele klikkflyten for samme test. Grønt markerer suksess, oransje viser at de tror de har 

kommet rett. Blått er hvor de har avbrutt testen. 
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Andre funn, per område: 

 

 

Hva koster en barnehageplass? 

Mens 14,0% går direkte til søk fra forsiden, går flertallet til siden for Barnehage (86,0%). Der skiller 

strømmen seg. Flertallet går til riktig side (/pris-og-betaling/), mens hele 20,0% av totalen går til 

barnehageoversiktssiden. Hva skal de? Jo de ser etter prisinfo på siden til barnehagen barna går i. 

Videre: Det er hele 20% av dem som går til riktig side som ikke klikker oppgave fullført der men går 

videre til barnehagesiden, og så til oversiktssiden og går til barnehagen barna går i. Og her velger man 

å klikke på oppgave fullført (og får feil). 

 

 

Figur: Navigasjonskart “Hva koster en barnehageplass?” 

14 



     Sluttrapport Pilot                   side 15 

  Pilot - nye nettsider Oslo kommune - prosjekt  Løftet         20.01.2015 
 

 

 
Skolekretser/skoletilhørighet 

Finn ut hvilken skole barnet ditt tilhører. 

Her går flertallet av brukerne til siden for skole, deretter går 75,0% rett på siden for Skolekrets, mens 

hele 25,0% klikker på menypunktet “Starte på skolen”. 

 

 

Figur: Navigasjonskart “Skolekrets/Skoletilhørighet” 
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Finn adresse til helsestasjon for småbarn 0-4 år. 

Her er det flere veier til mål, via Helsetilbud for småbarn og via Helsestasjoner. 

Vi ser at på siden for Helsestasjon så deler brukerne seg i to når det gjelder veivalg. 79 velger å klikke 

på menypunktet “Helsetilbud for småbarn” mens 51 klikker på menypunktet “Helsestasjoner”. Det 

interessante her er at de som velger Helsestasjon, som er et videre begrep enn det spissede 

“Helsetilbud for småbarn”, bruker ett klikk mindre på veien videre til riktig side.

 

 

Figur: Navigasjonskart “Finn adresse til helsestasjon for småbarn 0-4 år” 
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Byggesak: Må jeg søke? 

Raskere til mål med (dårlig) søk enn ved klikknavigasjon. 

Her ser vi tydelig at de som bruker riktige søkeord finner raskere fram til riktig side for med 

informasjon om man trenger å søke for å sette opp levegg. Vi ser at brukerne her bruker flere 

navigasjonsklikk enn resten under “Andre tjenester”. Mens de som benytter søk (og treffer) når målet 

etter to sider, må de som klikknavigerer seg fram innom dobbelt så mange sider. 

 

Figur: Navigasjonskart “Byggesak: Må jeg søke?” 

 

 

Erfaringer med test, og tiltak 

Vi har sett at det er flere som gjør de første en-to oppgavene i en test enn de som avslutter hele 

testen. Vi ser også at det er under halvparten som tar seg tid til å svare på vanskelighetsgrad etter 

hver oppgave. Et tiltak er å fjerne spørsmålene etter hver oppgave, og heller samle det til ett 

spørsmål i slutten av testen. Da vil vi muligens oppnå en liten økning i motivasjonen til fleretallet at 

brukerne slik at de vil oppfatte at testen ikke vil ta så lang tid, og vil gå videre til neste oppgave. 

(Samme testoppgaver for det eksisterende nettstedet ligger ute nå, der er spørsmålene fjernet etter 

hver oppgave. Disse er erstattet av et samlespørsmål i slutten av testen) 
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Vi ser også at av de som svarer på om de er kommunalt ansatt eller ikke så er det rundt halvparten 

som svarer at de er ansatt. Men det er bare under halvparten av brukerne som har gjort minst en 

oppgave som velger å svare på dette spørsmålet.  

 

Rekruttering til fjerntesting 

Rekrutteringsbanneret er inngang til brukertestingsiden som igjen er inngangen til brukertestene. 

Siden fins her: www.oslo.kommune.no/brukertesting/.  Omlag halvparten av besøk på denne siden 

resulterer i klikk på en av oppgavene. 

 

 
 

Tilsvarende nettside er lagt opp på intranettet, med oppgaver på det eksisterende nettstedet. Etter 

endt test blir man sendt til brukertestingsiden på Internett der det er anledning til å delta i 

oppgaveløsning på det eksisterende nettstedet eller testnettstedet (pilot). Det er altså åtte 

oppgaveområder med tilsammen 32 oppgaver tilgjengelig per nå. 
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2.3.2 Nettstedsdata fra Google Analytics 
  

Mandag 17. november til søndag 14.  desember. 

 

Oppsummering og hovedfunn 

 

Gjennom måleverktøyet Google Analytics har vi på pilotnettstedet gjort ukentlige målinger av 

overordnede KPI tall / nøkkeltall. Ved hjelp av Google Analytics kan vi registrere nesten alt brukerne 

foretar seg på nettstedet i form av klikk og får muligheten til å måle og analysere brukernes faktiske 

adferd. Disse tallene og analysene skal sammen med andre typer målinger si noe om hvordan 

nettstedet fungerer og regelmessige målinger og analyser vil vise effekten av eventuelle endringer 

som blir gjort på nettstedet.  

 

● Målinger i Google Analytics hjelper oss å forstå hvordan brukeren oppfører seg på nettstedet. 

Vi kan måle nesten alt brukeren foretar seg i form av klikk og studere og analysere brukernes 

faktiske adferd 

● Man har lykkes i å engasjere testbrukerne, det er høy interaksjon med nettstedet; lav 

frastøtingsgrad, mange sider besøkt per økt og lang gjennomsnittlig tid brukt. 

● Folk ser mange sider per besøk på det nye nettstedet (klikker seg rundt og tester) og de 

bruker god tid, i snitt over 2,5 minutter. 

● Noen av målingene har visse begrensninger pga kort testperiode og fremdeles mye 

manglende informasjon på nettstedet. Derfor vil ikke alle målinger vi har gjort være 

representative for det offentlig publiserte nettstedet, men tallene gir oss likevel verdifull 

innsikt om hvordan nettstedet fungerer i sin nåværende form. 

● Stor søkeboks på forsiden har ført til at mange har brukt internsøk 

● Det er få som sier at de finner det de skal, og mange gjør flere søk etter hverandre, kalt 

“søkeforbedringer”. Dette fordi internsøket ikke er utviklet ennå. 

● Det er noe høyere andel fra desktop sammenlignet med gammelt nettsted. Da testperioden 

har vært under spesielle forutsetninger som redegjort for ovenfor tror vi at andel brukere fra 

mobil og nettbrett vil øke når nettstedet lanseres offentlig. 

● Ytelsen på det nye nettstedet er vesentlig bedre sammenlignet med det gamle nettstedet. 

Pilot-nettstedet laster så langt på 1,34 sekunder pr. side i snitt. Innlastingshastighet for en 

side er 3,16 sekunder på det gamle nettstedet. Nettleseren Opera er vesentlig tregere enn de 

andre nettleserne. 

● Ved hjelp av Google Analytics kan vi måle hvilke tilbakemeldinger brukerne gir på hvilke sider. 
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Målinger 

Brukernes ulike aktiviteter på nettstedet blir målt i Google Analytics. Dette kan blant annet være klikk 

på e-postlenker, filtreringsvalg på nettsider med denne funksjonen, klikk på utgående lenker, klikk på 

brødsmulestien og tilbakemeldinger, for å nevne noen. 

 

Bruttotall, dvs interne og eksterne brukere er medregnet. 

Andelen interne er i denne perioden litt under 1/4 av totaltallet, se KPI-rapporter under for nettotall. 

 

Eksempel for klikk på brødsmulestien: Brødsmulesti blir registrert i Google Analytics. 

Tilleggsinformasjon om hvilke spesifikke lenker som ble klikket på og på hvilken side klikket inntraff. I 

figuren nedenfor klikket brukeren på Hjem-lenken i brødsmulestien fra nettsiden /ansattsok/. 

 

 

 

Utvalgte målinger som benyttes på nettstedet: 

● Utgående lenker: Klikk på lenker til eksterne nettsteder. 

● Ledige stillinger: Klikk på lenker til nettstedet yes.jucan.no. 

● Min side: Klikk på lenker som tar brukeren til /minside/-nettsiden. 

● Bibliotek: Klikk på lenker til Deichman (www.deichman.no). 

● Søke barnehage: Klikk på lenker til søknadsskjema for barnehager. 

● Brødsmulesti: Klikk på lenker fra brødsmulestien. 

● Telefon 02180: Klikk på lenken Ring oss 02180 i kontakt oss-seksjonen. 

● Kontaktskjema: Klikk på lenken “Fyll inn skjema” i Kontakt oss-seksjonen. 

● E-post: Klikk på e-postlenker 

● Nedlastinger pdf: Nedlastinger av PDF-dokumenter. 

● Ja/Nei (Fant du?): Klikk på “Ja”- eller “Nei”-knapp under “Fant du det du etter?” 

● Filtrering:  Bruk av filteringsvalg på ulike nettsider med filteringsfunksjon 

● Bydelsvelger: Bruk av bydelsvelger og tilhørighet. 

● Finn skole: Bruk av Finn skole-funksjonen på /skole/skolekrets/. 

● 404-side: Teller antall sidevisninger for 404-sider. 
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Tilpasset oppsett av internsøk, aktiviteter og målinger på nettstedet er implementert for å være 

rustet til å utføre grundige analyser, og vil være essensielt i kombinasjon med standardmålinger i 

Google Analytics. 

Begrensninger ved målingene 

Den relativ begrensede testperioden, i tillegg til utvalgte testbrukere og ingen synlighet hos 

søkemotorer og henvisningsnetttsteder, mangler vi i dag en del brikker for å utføre innsiktsfulle 

analyser basert på data registrert i Google Analytics. Brukerreisen starter som kjent allerede før 

brukerne besøker nettstedet; fra søk i søkemotorer, lenker fra andre nettsteder og sosiale medier for 

å nevne noen. Via nettstedsbruk; sider og artikler besøkt, tid brukt på nettstedet, internsøk og 

tilbakemeldinger. Og til slutt om brukerne løste sine oppgaver; skolens kalender med viktige datoer 

og fridager, søk på barnehageplass, informasjon om sykehjem og åpningstider for svømmehallen. Pga 

av forutsetningene nevnt ovenfor vil ikke alle målinger vi har gjort være representative for det 

offentlig publiserte nettstedet, men tallene gir oss likevel verdifull innsikt om hvordan nettstedet 

fungerer i sin nåværende form, hvordan endringer påvirker brukernes adferd og gir grunnlag for 

videre arbeid. 

 

Trafikk og aktivitet 

Nettstedet ble i testperioden (17.11 – 14.12) besøkt 13102 (økter). Dette har gitt 92037 sidevisninger 

totalt. Det var mest trafikk uke 47 (første uke), med fallende trafikk utover i testperioden. 
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Besøkende ser på veldig mange sider til sammenligning med de ordinære sidene, 7 sider i snitt mot 3 

på ordinære. Også tid brukt på nettstedet er i snitt høy, med nesten 3 minutter på nettstedet per 

besøk/økt (nøyaktig tid 00:02:47), dette er noe lengre tid sammenlignet med gammelt nettsted. 

Totalt viser tallene at det har vært høy interaksjon med det nye nettstedet og at man har lykkes i å 

engasjere testbrukerne. 

 

Spesielt i begynnelsen av perioden var det noe trafikk fra sosiale medier, Facebook (779) og Twitter 

(586), forøvrig kommer trafikken i hovedsak fra Oslo kommunes gamle sider (invitasjon til å teste 

pilotnettstedet). 

Forsiden (pilot.oslo.kommune.no/) 

Forsiden, eller hovedsiden, er viktig å måle da en stor andel brukere vil starte økten eller være innom 

denne siden i løpet av økten. Sammenlignet med gammelt nettsted er det en langt høyere andel som 

har startet økten på forsiden da de fleste brukerne har blitt ledet inn fra gammelt nettsted til forsiden 

på pilotnettstedet. Dette vil sannsynligvis endre seg når nettstedet blir offentlig lansert, og får trafikk 

direkte inn til undersider fra søkemotorer og andre kilder. 12,65% går fra forsiden til søk, men dette 

er ikke så mye høyere sammenlignet med gammelt nettsted (11%) til tross for at pilotnettstedet har 

en mye mer synlig søkeboks. De linkene og elementene som ligger høyest på siden har fått flest klikk. 

Det er naturlig å tro at det også i framtiden vil være slik at elementer som ligger høyt oppe på en side 

vil få en høyere andel klikk enn elementer lengre ned på siden, men vi tror også at denne effekten vil 

avta noe når brukerne skal inn og løse reelle brukeroppgaver. 

Internsøk 

Nettstedet inneholder to ulike internsøk tilgjengelig for brukerne. Nettstedssøk og ansattsøk. 

Nettstedssøket er igjen delt opp i to ulike områder på nettstedet; fast i toppmenyen og kun på 

forsiden. Søkefunksjonen er for øvrig lik for begge. 
 

Nettstedssøk 
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Ansattsøk  

 

 

Sporing av internsøk er satt opp i Google Analytics, men det er i dag ingen god og brukervennlig 

mulighet å skille mellom de ulike kategoriene (nettsteds- og ansattsøk) i Google Analytics. Det må til 

en tekniske endring av søket for at dette kan utføres, gjennom egendefinerte parametere i URL 

(markert i gult): 

● Forsidesøk (søk fra midt på forsiden): 

https://pilot.oslo.kommune.no/sok/?q=test&categoryID=forside 

● Toppmenysøk (Søk fra navigasjonsmenyen): 

https://pilot.oslo.kommune.no/sok/?q=test&categoryID=toppmeny 

● Ansattsøk (søk på ansatte): 

https://pilot.oslo.kommune.no/sok/?esq=test&categoryID=ansatt 

 

Tabellen under viser brukerenes bruk av internsøk. Til informasjon er økt det samme som tidligere 

ble kalt besøk i Google Analytics. 

Status for internsøk Antall økter Andel Sider pr. økt Gj.sn. øktvarighet 

Besøk med internsøk 2 890 22% 10,1 00:03:58 

Besøk uten internsøk 10 212 78% 6,2 00:02:27 

Totalt for nettstedet 13 102  7 
00:02:47 

 
22 % av alle økter/besøk benytter internsøket på nettstedet, inkludert nettsteds- og ansattsøk. Disse 

brukerne besøker 40% flere sider enn brukere som ikke benytter internsøk. Flere faktorer som bidrar; 

brukerne er mer innstilt på å finne informasjonen de er ute etter, samt teste ut hvordan nettstedets 
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fungerer generelt, og internsøket spesielt. Isolert sett vil også ett eller flere søk utløse flere 

sidevisninger som bidrar til flere sider pr. økt. 

 

Et høyt antall sider pr. økt hos brukere som benytter internsøket kan være et tegn på at de leter 

gjennom for mange artikler som inneholder ønsket informasjonen. Denne tendensen ses i lys av ca. 

40% av brukerne søkte på nytt etter sitt første nettstedssøk, og besøkte i snitt over tre artikler etter 

sine søk. De fant altså ikke umiddelbart det de var på jakt etter. 
 

Diagrammet nedenfor viser hvor mange som har benyttet nettstedets tre ulike søkefelt. 

 

 

Relativt mange benytter ansattsøket sammenlignet med vanlig nettstedsøk (toppmeny- og 

forsidesøk), spesielt signifikante differanser utover fireukers-perioden etter testlansering 17. 

november. Til tross for færre internsøk i takt med færre bruker, var andelen brukere som benyttet 

søk i sin brukerreise stabil på ~25 % gjennom hele perioden. 

 

 

En stor brukerandel benytter ansattsøket sammenlignet med vanlig nettstedssøk. Det er også en 

signifikant forskjell mellom de to nettstedssøkene; mer enn dobbelt så mange benytter seg av 

forsidesøket, mens snaut 11 % bruker søkefeltet i toppmenyen tilgjengelig som fast element på 

nettstedet. Forskjellen blir riktignok mindre lenger ut i perioden. 

 

På pilotnettstedet har det blitt utført internsøk i 22,0% av øktene, mot kun 4,3% på det gamle 

nettstedet. Årsaken til at det er blitt utført internsøk i en så stor andel av øktene på pilotnettstedet er 

at storparten av øktene har startet på forsiden hvor det ligger et stort og tydelig søkefelt. I 

pilotperioden har brukerne blitt ledet direkte til forsiden fra gammelt nettsted. Det er derfor ikke 
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realistisk å tro at en like stor andel av brukerne vil starte økten på forsiden etter offentlig lansering, 

følgelig er det også naturlig å anta at andel økter med internsøk vil bli lavere. 

Ytelse på nettstedet / nettstedshastighet 
Ytelsen på de nye nettsidene viser mer enn en fordobling i hastighet når det gjelder å laste ned en 

nettside og skript til nettleser, grunnen er mindre teksttunge sider og veldig lite bruk av bilder. 

Pilotnettstedet laster raskere for alle nettlesere, men Opera er vesentlig tregere enn de andre 

nettleserne. 

 

Bruk av enheter: Desktop - Mobil - Nettbrett 

Gjennom de fire første testukene har Google Analytics registrert hvilke enheter som brukerne har 

benyttet på nettstedet. Dette gjør oss i stand til å differensiere ulikheter for respektive enheter, og gi 

innsikt og beslutningsgrunnlag i videre utvikling av et nettstedet tilpasset flere ulike enheter. 

 

Enheter Økter (Andel) 

Side- 

visning 

Sider 

pr økt 

Gj.sn. 

økttid 

Flukt- 

frekvens 

% økter 

med søk 

Fant du det du lette etter? 

Ja (andel) Nei (andel) 

Desktop 10 182 (78 %) 69 818 6,9 00:02:59 27 % 24 % 597 (5,8 %) 881 (8,7 %) 

Mobil 2 199 (16 %) 15 120 6,9 00:01:55 13 % 14 % 141 (6,4 %) 335 (15,2 %) 

Nettbret

t 721 (6 %) 7 099 9,9 

00:02:43 

5 % 20 % 59 (8,2 %) 92 (12,8 %) 

Totalt 13 102 92 037 7,0 00:02:47 23 % 22 % 797 (6,1 %) 1 308 (10 %) 

 
Andelen desktop-brukere (stasjon eller bærbar datamaskin) er høy sammenlignet med andre 

enheter, og vil sannsynlig bli utjevnet etter lansering og mer sammensatt brukersegment. Sider pr. 

økt hos nettbrettbrukerne er flere enn andre enheter, mens vi ser en lavere gjennomsnittlig 

øktvarighet hos mobilbrukerne. 

 

Ved bruk av tilbakemeldingen “Fant du det du lette etter?”, kan vi se at mobilbrukerne syntes det var 

vanskeligere å finne ønsket informasjonen. Ga de opp tidligere enn andre enhetsbrukere, og forlot 

derfor nettstedet etter snaut to minutter? En nesten like stor andel nettbrettbrukerne (13 %) oppga 

også at de ikke fant ønsket informasjon, men var på nettstedet nesten ett minutt lenger enn 
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mobilbrukerne. Samtidig er tallene for nettbrettbrukerne mindre signifikante, og få volummessige 

endringer medfører større relative endringer sammenlignet med desktop- og mobilbrukerne. 

Tilbakemeldinger 

Brukernes tilbakemeldinger er satt opp som tilpassede målinger i Google Analytics. Dette innebærer 

en tilnærmet nøyaktig registrering av klikk på knapp for “Ja” og “Nei” i seksjonen “Fant du det du 

lette etter?” på nettstedet. I tillegg sendes all tekst dersom brukerne gir sine tilbakemeldinger og 

klikker på “Send”. Dette gir god innsikt i hva som er bra og hva som bør forbedres på nettstedets 

ulike sider. 

 

 

I perioden 17.11 - 14.12 er det målt 797 positive tilbakemeldinger. Dette inkluderer både bruker som 

kun klikk på knappen, samt bruker som i tillegg gir en skriftlig tilbakemelding. 

 

1308 ganger har brukerne klikket på “Nei”-knappen. Dette tilsvarer ca 62% av tilbakemeldingene. 

 

Fordeling av skriftlige tilbakemeldinger i testperioden: 

Fant du det du lette etter? Skriftlige tilbakemeldinger 

Ja 212 

Nei 462 

Totalt 874 

 

Nøkkeltall  
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● 13 102 besøk/økter 

● 92 037  sidevisninger 

● 7,02 sider per økt i snitt 

● 2:47 min varighet per økt i snitt 

● Andel desktop: 78 % 

● Andel mobil: 16 % 

● Andel nettbrett: 6 % 

 

 

Mest besøkte dag 

Mandag 17/11: 2031 besøk/økter. Minst besøkte hverdag: Fredag 12/12: 236 besøk/økter. 

 

Litt mer desktopbruk og mindre mobilbruk sammenlignet med gammelt nettsted. 

Antall internsøk: 6140 unike søk og 2890 besøk økter som utfører internsøk 

Antall tilbakemeldinger “Fant du det du lette etter? 

● Ja/nei totalt: 2105 

Fordeling ja/nei: 

● Ja: 38 % 

● Nei: 62 % 

Antall kvalitative tilbakemeldinger (skriftlig tilbakemelding inkludert i tallene for ja/nei): 

● Totalt: 874 

Fordeling ja/nei: 

● Ja: 212 

● Nei: 462 
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Ukentlige KPI-målinger på pilotnettstedet: 

 

 

 

Målinger med hjelp av Google Analytics framover 

Framover kommer vi til å fortsette å måle hovedtall (KPI-er) på en jevnlig basis, både de som er målt 

så langt på Pilot og også noen flere som vil være mer aktuelle å måle når nettstedet går live. En viktig 

KPI å måle når nettstedet går live er andel trafikk fra søkemotorer. Det vil også bli aktuelt å måle 

nøkkeltall knyttet til de viktigste brukeroppgavene (antall sider i snitt for å løse oppgaven, tid brukt, 

etc). Google Analytics målinger skal i tillegg til andre målinger være et verktøy for å se om endringer 

og utvikling av nettstedet vil føre til en forbedring eller forverring av brukeropplevelsen. 
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Etter endelig lanserering av nettstedet, vil brikkene som behøves for fullgode analyser være på plass; 

trafikk fra søkemotorene står i dag for størsteparten av trafikken inn til gammelt nettsted, og vil 

utgjøre en nøkkelrolle i videre analyser for innsikt og beslutningsgrunnlag. I så måte vil Google 

Analytics være én av de viktigste verktøyene for innsikt og beslutninger i andre prosesser som 

forbedret brukervennlighet, universell utforming og digital synlighet, for å nevne noen. 

Generell nettstedsovervåking for innsamling av sammenlignende data 

Sammenligning av nøkkeltall gammelt versus nytt nettsted 

Omfattende innsamling av KPI-tall fra det gamle nettstedet, det vil si nøkkeltall knyttet til områdene 

listet under. Formålet med å samle inn disse dataene er å kunne gjøre analyser av det nye nettstedet 

en tid etter at den nye siden har gått live og analysere endringer, for så å komme med innspill til 

forbedringer basert på historiske data. 

● Forsiden – skal si noe om hvordan ny versus gammel forside fungerer. Tall vi  ser på er 

stianalyser, fluktfrekvenser, antall sesjoner / landinger og andel som går til søk. 

● Internt søk – Antall og andel interne søk og indikasjoner på hvor mange som finner det de 

søker etter. 

● Topp landingssider – Antall landinger og fluktfrekvens, sett opp mot sidetype. 

● Overordnede trafikkdata for nettstedet med trend over tid (sesjoner, økter, tid brukt, 

fluktfrekvenser, exit rater). Endringer ved overgang til nytt nettsted bør analyseres når nytt 

nettsted er på plass 

● Trafikksammensetning og kilder med trend over tid (trafikkilder, enheter og andel fra 

organisk søk). Endringer ved overgang til nytt nettsted bør analyseres når nytt nettsted er på 

plass 

● E-post: Måle antall klikk på e-postlenker (f.eks navn@oslo.kommune.no) 

● Nedlastinger: klikk på PDF, Word og Excel-dokumenter 

● Tilbakemeldinger 

Totalt av ja og nei, pluss annen tilbakemelding. 

På utvalgte sider for sammenligning 

● Tid brukt på nettstedet, sider besøkt. 

● Ytelse: Gjennomsnittlig nedlastingstid på nettsidene, og tid på utvalgte sider (hovedsiden, 

søk, oversiktssider). 

 

Måling av toppoppgaver 
Toppoppgaver på nettstedet er forklart med eksempler på problemstillinger vi undersøker og 

analyserer fremover i Google Analytics, og vil således ikke vise dey helhetlige bildet av 

analysemetodikkene. 

 

Oppsett av utvalgte brukeroppgaver er klargjort til lansering, og vil være én av de mest prioriterte 

analyseområdene fremover i 2015: 

 

Arbeid: Ledige stillinger 

Brukeroppgavene her begrenser seg til vårt nettsted, ikke Jucans. Vi kan ikke måle på deres nettsted, 

men vi kan måle hvordan brukerene finner Ledige stillinger-knappen på Oslo kommunes nettsted. Tid 

brukt på nettsted, trafikkilder, internt og eksternt søk, antall interaksjoner før klikk for brukerreisen 

før klikk på knappen. 
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Barnehage: Søke barnehage 

Brukeroppgave: Søke barnehageplass (gjøres via eget interaktivt søknadsskjema) 

Brukere som klikker på søknadsknappen eller URL til søknadsportalen, vi ser på tid brukt på 

nettstedet og antall interaksjoner før klikk på søkeknapp / URL. Inkluderer også analyser om bytte 

barnehage (samme skjema), men via en annen brukerreise og navigasjon enn søke barnehage.. 

 

Barnehage: Informasjon Margarinfabrikken barnehage 

Brukeroppgave: Finne informasjon om Margarinfabrikken barnehage. 

Hvor lang tid er brukeren på sidene, hvordan kom de seg dit, hva er tilbakemeldingene på denne 

siden er noen av problemstillingene i analyser av denne nettsiden. 

 

Skole: Ferie og fridager 

Brukeroppgave: Finne informasjon om ferie og fridager. 

Når er neste fridag, når er påskeferien i 2015, og når kan vi dra på sommerferie? Dette er noen av 

spørsmålene brukerene angivelig vil finne informasjon om. Vi ser hvor raskt og effektivt brukerne 

havner på riktig side (/skole/ferie-og-fridager/) i sin brukerreise, og hvordan de kom seg dit. 

 

Svømmehall: Tøyenbadet 

Brukeroppgave: Finne informasjon om Tøyenbadet. 

Analyser av brukeres funn av åpningstider, billettpriser, fasiliteteter og ankomst for Tøyenbadet. 

 

Helse- og omsorgstjenester: Langerud sykehjem 

Brukeroppgave: Finne informasjon om Langerud sykehjem. 

Målinger av hvor lenge brukerne er på siden, og hvorvidt de finner kontaktinformasjon og lokasjonen 

til sykehjemmet. Vi ser også hvordan deres interaksjoner er på nettstedet, og fra hvilke kilder de 

benyttet, før de fant frem til siden. 
 
Helse- og omsorgstjenester: NAV Grünerløkka 

Brukeroppgave: Finne informasjon om NAV Grünerløkka. 

Hvilke tilbakemeldinger gir brukerne på nettsiden; fant de det de lette etter, og hvor effektiv fant de 

den informasjonen de var på utkikk etter? 

 

Gjenvinning/gjenbruk: Haraldrud gjenbruksstasjon 

Brukeroppgave: Finne informasjon om Haraldrud gjenbruksstasjon. 

Hvilke enheter benyttes for å finne reiseveien fra hjemmet, hvor mye koster det å levere avfall og hva 

er deres åpningstider? 

 

Veiledet Dialog 

Kommende integrasjon med nye søknadsskjemaer på Veiledet Dialog, er svært viktig å sette opp 

gode målinger for dette i Google Analytics. Dette vil gi oss verdifull informasjon om brukernes 

oppgaveløsning i form av søknader som sendes til Oslo kommune; fra hvilke kilder (søkemotorer, 

henvisningsnettstedet, sosiale medier eller direkte) kommer brukerne fra, og hvilke nettsider og 

internsøk på nettstedet benyttes før de starter søknadsprosessen? Vi vil også se på hvilket steg i 

prosessen de eventuelt hopper av, og forlater nettstedet. Hva er suksessraten på fullføringer av 

søknadene? 
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 Veildetet dialog til søknad om skjenkebevilling for et lukket arrangement (krever innlogging med elektronisk ID)  
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2.4 Resultater “Fant du det du lette etter” - tilbakemeldinger fra brukere 

 

 

Oppsummering av kvalitative tilbakemeldinger, fant du det du lette etter, kategorisert på tema der 

dette framkom av svaret.  

Tema Eksterne NEI Interne NEI 

Totalt 374 128 

Ansattsøk 26 3 

Avfall 23 7 

Barnehage 47 9 

Bibliotek 3 0 

Bolig og sosial 5 5 

Brannvern 2 0 

Bydeler 7 1 

Etater 5 4 

Frivillighet 2 0 

Gate, transport, parkering 7 7 

Helse og omsorg 20 11 

Helsestasjon 10 5 

Hjelp i hjemmet 2 2 

Hjelpemidler 2 4 

Legevakt 1 0 

Natur, kultur, fritid 13 8 

Nyheter 2 0 

Ordfører 2 0 

Plan og bygg 16 3 

Politikk 4 1 

Prosjekter 1 0 

Rusomsorg 2 0 

Rådhuset 4 0 

Skjenkebevilling 4 5 

Skole 45 6 

Svømmebasseng 13 2 

Sykehjem 29 9 

Tannlege 2 3 

Tilskudd 2 0 

   

Via søk 149 28 
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Tema Eksterne JA Interne JA 

Totalt 225 40 

Ansattsøk 11 1 

Avfall 11 2 

Barnehage 30 4 

Bibliotek 0 0 

Bolig og sosial 9 3 

Brannvern 1 0 

Bydeler 0 0 

Etater 0 1 

Frivillighet 0 0 

Gate, transport, parkering 2 0 

Helse og omsorg 3 2 

Helsestasjon 6 2 

Hjelp i hjemmet 10 1 

Hjelpemidler 0 0 

Legevakt 8 0 

Natur, kultur, fritid 0 1 

Nyheter 0 0 

Ordfører 0 0 

Plan og bygg 12 3 

Politikk 1 0 

Prosjekter 0 0 

Rusomsorg 0 0 

Rådhuset 0 0 

Skjenkebevilling 2 0 

Skole 37 6 

Svømmebasseng 10 2 

Sykehjem 21 1 

Tannlege 0 0 

Tilskudd 0 0 

   

Via søk 10 1 

 

Innhold 

Nei - fant ikke det de lette etter (eksterne brukere) 
I hovedsak er det mangel på innhold i piloten som er årsak til at brukerne ikke finner innhold. Dette 

gjelder 70 % av de kvalitative tilbakemeldingene. Øvrige årsaker er at søket ikke har gitt treff, 

publiseringfeil og utydelig språk og begrepsbruk.. 

Ja - fant det de lette etter (eksterne brukere) 
Oppsummert ved en kvalitativ tilbakemelding: 
 

Hei, Ville bare si at dette var ekstremt bra! Svært oversiktelig og jeg fant det jeg lette etter 

med en gang. Tidligere var bare noe så enkelt som å finne grønnmo åpningstid et lite mareritt 

spesielt når man står på vei ut døra og ikke har tålmodighet til å lete i håpløse nettsteder 
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Navigering 

Nei - fant ikke det de lette etter (eksterne brukere) 
 

Vi har fått tilbakemeldinger, som også støttes av funn i testlabben, som viser at det er svakheter i 

navigeringen på enkelte områder: 

 

Det blir litt frem og tilbake når ikke alt vises på samme måte. 

Noe rart med lenkene. Kommer ikke tilbake til barnehagesiden. 

  

Er det meningen at brødsmulestien skal lenke til den siden jeg er på (burde den ikke heller 

åpne ekspandert brødsmulesti - eller gå tilbake til forrige side? 

 

På et punkt er navigeringen litt rar på barnehager. Når jeg velger alle barnehager, må jeg 

klikke tilbake for å komme til siden der alt om barnehager står opplistet, mens når jeg står på 

siden der jeg kan søke om barnehageplass, kommer jeg til siden når jeg klikker på barnehager 

i brødsmuleteksten. Samme skjer for helsestasjoner. 

 

Ja - fant det de lette etter (eksterne brukere) 
Det er generelt mange positive tilbakemeldinger på at det er lett å finne frem til ønsket 

informasjon. 

Virker logisk og intuitiv. 

God struktur, lett å finne frem.  

Design 

Nei - fant ikke det de lette etter (eksterne brukere) 
Det har kommet noen generelle synspunkter på designet: 

 

Eksempler på de som ikke er fornøyde: 

- Kontaktinfo. De tre kontakt-ikonene er veldig store hvis man ikke har full bredde, så man må 

scrolle en del. 

- Hva sier det profesjonelle miljøet til å ha "Velkommen til Oslo kommune" på portalen? 

- Tar det ikke mye unødig plass? Hva bare med "Oslo kommune" under byvåpenet? 

Pilotsiden fungerer nokså dårlig på mobiltelefon. Menyene er dårlig tilpasset, og stripene på 

toppen tar mye plass. 

 

Ja - fant det de lette etter (eksterne brukere) 
 

Eksempler på de som er fornøyde: 

 

- Liker forsiden som balanserer det funksjonelle (inngangene) med en inkluderende stil og tone i 

søkefeltet og toppen. 

- Testet på mobil også: Ser jo veldig bra ut - da! 
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- Strålende, lett å finne fram. 

 

Funksjonalitet 

Nei - fant ikke det de lette etter (eksterne brukere) 
Negative kvalitative tilbakemeldinger som går direkte på funksjonalitet: 

 

Ansattsøk 

Flere melder at de ikke finner den personen de søker etter. Ansattsøket virket ikke første 

dagen, så det svarer opp noen av feilmeldingene. Videre er det ikke alle som ligger i 

datagrunnlaget. 

 

Det uttrykkes ønske om også å få e-postadresse i resultatet. 

 

Filtrering 
Flere melder at de ikke finner barnehagen de leter detter. Dette skyldes at dette innholdet 

ikke er tilgjenglige enda. 

 

Søk 
Mange negative tilbakemeldinger generelt på søkefunksjonaliteten. 

 

Ja - fant det de lette etter (eksterne brukere) 
Positive kvalitative tilbakemeldinger som går direkte på funksjonalitet: 

 

Skolekretsvelger og bydelsvelger trekkes frem som en veldig bra funksjonalitet. 

 

2.5 Resultater test av universell utforming 

Nøkkeltemaer 
Bra 

● Folk finner generelt lett frem. Sidene er godt organisert, uten mye støy. Undertekstene er 

svært viktige og nyttige for å finne frem. Nøkkelinformasjon (åpningstider, adresse, 

kontaktinfo etc) er lett tilgjengelig. 

● God lesbarhet og gode kontraster. Ryddig, enkelt og rolig. 

 

Må forbedres 

● De som ikke ser sliter generelt med informasjon som oppdateres i sidene uten at de blir gjort 

oppmerksomme på det. 

● I enkelte maler og funksjoner må det ryddes i rekkefølger/tabindex og navngiving.  

● De som ikke finner frem finner stort sett ikke frem pga. manglende triggerord eller fordi 

informasjonen ikke finnes i den konteksten brukeren ser etter den i. 

 

Hva er bra - Nøkkelfunn 
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Beskrivelse Område/side 

Førsteinntrykket er godt. Pent design. Flere reagerer positivt på 

bildet (inkluderende). Det ser ryddig og oversiktlig ut. “Roligere å 

forholde seg til. Ikke så mye forstyrrende elementer overalt.” 

Generelt inntrykk 

Folk finner generelt lett frem. Valg av overskrifter er gode. «Logisk 

oppbygd» 

Navigasjon 

Undertekstene på forside og transportsider er viktige, og til god 

hjelp for å velge riktig kategori. 

Transportsider 

Synshemmede (ikke blinde) fremhevet 

● Likte veldig godt de store treff-flatene, og at de ble tydelig 

markert som interaktive. 

● Tydeligheten på skriften. “Sidene [er så] tydelige at jeg 

kan bruke synet. ” 

Transportsider 

Design 

Institusjonssiden (siden for en svømmehall, siden for en 

gjenbruksstasjon etc.) oppleves som god. Lett tilgang på 

nøkkelinformasjon som kontaktinformasjon, åpningstider etc. Ingen 

brukere har spesielle problemer med disse. 

Institusjonsmal 

Kalender fungerer bra (selve kalenderbrikken). God 

gjennomføringsrate på å finne vinterferie i Osloskolen. 

Kalenderbrikke 

Autocomplete (Skolekretsvelger, ansattsøk, bydelsvelger). For 

brukere som staver dårlig er autocomplete til god hjelp, men sparer 

også andre brukere for tid. -“Åh, der med en gang. Skjønt med 

sånn hjelp”.  

Autocomplete 

Når brukeren først finner eller blir gjort oppmerksom på den, 

fungerer ansattsøk godt for alle typer brukere. 

Ansattsøk 

 

Hva kan bli bedre - Nøkkelfunn 

 

 

Beskrivelse Hvor Alvorsgrad 

Når bruker bes om å finne telefonnummer til en 
ansatt finner mange ikke ansattsøket. 

Ansattsøk  
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-De går først og fremst via virksomheten den 
ansatte tilhører. 
-«Kontakt» i toppen sees ikke, eller oppfattes 
som «sentral» kontaktinfo. 
- «Fant du det du lette etter» oppfattes som 
bunnen av siden, og man scroller ikke videre. 

Oversikt med kart og filtrering 
•For de eldste brukerne ble denne siden for 
kompleks. Det er for mange ting å forholde seg 
til. 
•For brukere med talesyntese og leselist 
fungerte denne siden dårlig. Ting kommer ikke i 
naturlig rekkefølge, og det mangler forklaringer. 
Man kommer ikke til den faktiske listen. 
•Null treff på parameter ga forvirring 

Oversikt med kart og 
filtrering 

 

Autocomplete gir problemer for flere kategorier 
brukere: 
•En del brukere ser ikke opp fra tastaturet når 
de skriver inn adressen, og ser ikke resultatet 
som fremkommer. Hvis de da taster enter (som 
de gjør) får de ikke opp noe resultat. 
•Blinde brukere har ingen mulighet for å se at 
det har kommet et resultat, og får samme 
problemer som de over. 
•Svaksynt bruker kunne heller ikke se resultatet 
som kom opp  fordi det havnet utenfor 
synsfeltet. 

“Velgeren” 
(skolekrets er testet) 

 

Ferie- og fridager har arvet problemene fra 
“Oversikt med kart og filtering” Selve 
kalenderen fungerer, men omsluttes av 
samme problemer med tabindex/rekkefølge 
og navngiving. Det første av filtervalgene var 
“Uspesifisert”, uten av overskriften over 
filtervalgene ble lest opp.  

Ferie- og fridager  

Skjemaer for søknad om TT-kort er ikke 
tilgjengelige. De 100 % uleselige for talesyntese. 
Gjelder generelt mange av dokumentene fra 
dagens nettsted. 

Dokumenter/skjema  

Man finner ikke søknadsskjemaet for 
sosialhjelp, og går i ring mellom sider.  
 
Forventer å finne søknadsskjema i 
konteksten for steg 2 “fyll ut 
søknadsskjema”. 
 

Sosialhjelp  
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Har ikke riktig triggerord «Søk om og kontakt 
oss om sosialhjelp». Sier “noe om å kontakte 
oss, og det vil jeg ikke”. Dette står i 
motsetning til søknad om TT-kort som blir 
funnet (har riktig triggerord).  

Slik bydelsvelgeren er implementert nå velger 
svært mange både bydel og adresse 
 
Den har også problem for blinde ved at man ikke 
“ser” hva som skjer når man klikker på lenken. 
 
Problem med logisk rekkefølge/tabindex 

Bydelsvelger  

En del bokser har for lav kontrast. Gjør dem 
vanskelige å se for synshemmede: 

● Søkeboks i toppen 
● “Fant du det du lette etter”- boks 
● Ansattsøk - feltet man skal skrive i 
● Bydelsvelger 

Design  

TT-kort forventes funnet på ganske ulike steder 
som Gate, transport og parkering, Helse og 
omsorg, Bolig og sosial, Bydelen og NAV. Folk 
finner likevel stort sett frem raskt. 

Navigasjon 
Innhold 

 

På spørsmål om hvor man vil kaste hageavfall og 
pris går enkelte inn på sorteringsveileder 
fremfor gjenbruksstasjoner og finner ikke frem. 

Navigasjon 
Innhold 

 

Varselet om at enkelte funksjoner ikke er 
tilgjengelig i beta overskygger en del innganger. 

Transportsider  

Enkelte brukere som leser dårlig (ordblindhet, 
synshemmet) etterlyser alfabetisk sortering. De 
finner likevel rimelig raskt frem. 

Navigasjon  

I resultatlisten til ansattsøk er det ikke 
mellomrom mellom navn, tittel og telefon. Noe 
som gjør at leselisten leser det hele som et 
eneste langt ord. 

Ansattsøk  

For enkelte brukere er ikke “Skolekrets” et 
triggerord og de går først på “Alle skoler i Oslo” 
eller “Starte på skolen”. De finner likevel frem 
etter en bomtur og to.  

Navigasjon  

På Grønmo: “Men hva gjør man om man har 
mer enn 3 kubikk? Det står det ingenting 
om... Hva koster det da? Må jeg kjøre flere 
ganger da? ” 

Gjenbruks- stasjon 
 
Innhold 
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2.6 SEO - resultater søkemotoroptimalisering 
 

Oppsummering SEO 

Synlighet har testet og analysert pilot og har i uke 50/51 kommet med en rapport med funn og tiltak 

innenfor området søkemotoroptimalisering (SEO). 

 

God digital synlighet er avgjørende for en god brukerreise for flertallet av brukerne av kommunens 

nettjenester. Vi har ikke kunnet teste omfanget av andelen som kommer til testnettstedet via søk, 

eller hvilke sider som vises i søk. Dette fordi piloten ikke er indeksert hos søkemotorene. Derfor er 

det viktig å ha kunnskap om hva som er kravene for at et nettsted skal være godt digitalt synlig og 

tilfredsstiller brukernes forventninger om relevante søketreff på søk etter kommunale tjenester etc. 

 

Analysen (teknisk, innholds- og strukturmessig) viser at: 

● Mange av nettsidene ikke er optimalisert godt nok for digital synlighet, og risikoen er stor for 

at brukerne kan få opp internt konkurrerende sider i søket (hvilken er riktig?) og at mange 

viktige tjenester ikke vil vises i søkemotorer etter lansering hvis ikke tiltak blir gjort. 

● Risiko for at sider ikke er søkbare etter brukernes søkemønster pga. tekstfattige landingssider 

med lite bruk av nøkkelord. 

● Oversiktssider og tjeneste- og institusjonssider som ikke viser organisasjonstilhørighet som vil 

føre til redusert digital synlighet fra dagens oppføringer i søkemotorer. 

● Bruk av ulogisk url-struktur på en del sider som også resulterer i ufullstendig brødsmulesti, 

manglende lenker fra forsiden som kan redusere vektingen av nettstedets autoritet i 

søkemotorer. 

 

Utvalgte funn fra rapporten.  
Se selve rapporten for en fullstendig beskrivelse av alle funn og anbefalte tiltak. 

 

Rapporten er på 31 sider i pdf-format og kan leses i sin helhet ved å laste den ned fra nettet her: 

Oslo-kommune-Technical-SEO-Recommendations-dec-2014-final 

 

 

Titler, overskrifter og metabeskrivelse Side 6 i rapporten 

De viktigste elementene for SEO er <title >, <meta name="description"> og <H1>-overskriften. Dette 

har en sterk innflytelse på rangeringen og klikke-raten for en side. 

 

Title (tittel): Dette er metainformasjon som vises i fanen/nettleservinduet for den siden man ser på. 

Dette vises også som overskrift i søkeresultater i søkemotorene. Og dette er et viktig 

rangeringselement. 

Funn 

For korte titler, uklart for mange hva de egentlig handler om. 

 

Overskrifter <H1>: Dette er overskriften på en side, og det bør i utgangspunktet være kun én 

overskrift på den side. 

Funn 

Dette ser bra ut på nettsidene 
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Metabeskrivelse: En egen beskrivelse for en nettside som sannsynligvis vil bli brukt av søkemotorer 

for å presentere innholdet på nettsiden. 

Funn 

Metabeskrivelsene funnet på nettstedet er for korte og/eller ikke optimalisert for søk. 

 

URL og struktur side 9 

Bruk av ulogisk url-struktur på en del sider som også resulterer i ufullstendig brødsmulesti, 

manglende lenker fra forsiden som kan redusere vektingen av nettstedets autoritet i søkemotorer. 

Funn 

Dagens situasjon på pilot.oslo.kommune.no 

Hvis du går til en bestemt barnehage og starter på forsiden vil du møte på følgende nettadresser : 

https://pilot.oslo.kommune.no 

https://pilot.oslo.kommune.no/hjem/barnehage/ 

https://pilot.oslo.kommune.no/barnehager/ 

https://pilot.oslo.kommune.no/barnehager/barneslottet-barnehage/ 

Dette er ikke en logisk vei. Bruken av "Hjem" i URL gir ingen mening fordi roten er hjem. 

Fjerne "Hjem" i det andre trinnet er inkonsekvent for å bygge opp nettadressen og forvirrende. 

 

Går fra https://pilot.oslo.kommune.no/hjem/barnehage/ til neste trinn 

https://pilot.oslo.kommune.no/barnehager/ er heller ikke logisk. Tenk deg å søke i Google og få 

begge nettadresser som resultat. Hvordan definere forskjellen mellom disse to? 

 

Duplikate nettadresser side 9, 24, 28 

Hvis du har flere svært like sider, vil søkemotorer skjule disse sidene. Hvis du ikke kan fjerne lignende 

sider kan du kan fortelle søkemotorene hvilke av disse sidene som er den originale. 

Funn 

På nettsidene er det funnet teknisk oppsett som systematisk lager duplikate sider, såsom suffiks med 

parametre ved redirects, og dette suffikset genererer dobbel URL for samme side. I tillegg er det et 

teknisk oppsett som mater Google med informasjon om at alle URL-er (også dubletter) skal 

behandles som den originale. 

Noe liknende skjer på de lange oversiktssidene (f.eks. skoler) der Google vil lese sidene uten 

javascript og dermed vil få opp sider med 20 oppføringer hver. Men her vil alle sidene bli oppfattet 

identiske, siden strukturen er den samme, til tross for at hver side vil ha et unikt parameter. I tillegg 

er det et teknisk oppsett på sidene som sier til søkemotorer at hver av disse sidene med unike 

parametre skal oppfattes som den originale siden. Men det er kun siden som lister alle oppføringene 

som bør være den originale. 

Det er viktig å få kontroll på dette for ikke å få for mange konkurrerende nettadresser hos 

søkemotorene, konsekvensen er at man risikerer at sidene blir skjult for brukerne. 

 

Nettstedsarkitektur og innhold side 14 

Man tenker typisk på navigasjon som resultat av nettstedets hierarki, men søkemotorer ser heller på 

interne koblinger som nettstedets hierarkiet, og dette kan være annerledes enn menynavigasjonen 

på nettstedet. 

Hovedsiden er ofte den viktigste siden som lager lenkeverdi. Derfor er det svært viktig at de viktigste 

tjenestene er uthevet på hjemmesiden med interne lenker. 
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Funn 

Hovedsiden (https://pilot.oslo.kommune.no/) fungerer som en navigasjonsside, med linker til 

nettstedets hovedkategorier som eneste innhold på siden. Selv om de viktigste 

underkategorier/tjenester blir nevnt, er disse ikke lenker. 

 

Innhold på sidene side 14 

Kategorisider er ofte destinasjonssider for søkeord. Besøkende kommer til disse sidene også fra 

søkemotorer som Google eller kanskje en link fra sosiale media som Facebook. Derfor er det viktig at 

disse sidene er tydelig optimalisert for søkeordene brukerne bruker. 

Funn 

Kategori sidene (f.eks https://pilot.oslo.kommune.no/hjem/bolig-og-sosial/) fortsetter oppbyggingen 

av nettsiden med minimal innhold og flere koblinger til dypere kategorisider eller artikler/tjenester. 

 

Oversikts-/filtreringssider side 16 

Nettsider med innhold og søkeord som er søkt etter i søkemotorer er ikke lenger tilgjengelig på de 

nye nettsidene fordi de vises samlet på filterings-/oversiktssider. Disse sidene fins når du surfer 

gjennom området, men de har ikke sin egen URL som betyr at søkemotorer ikke kan finne eller vise 

disse sidene. Og disse sidene inneholder ikke søkeord som brukerne benytter. For lite tekst vil ha som 

resultat at man mest sannsynlig vil miste synlighet for søkeordene som ikke nevnes. For eksempel er 

mange av dem er koplet til "bydeler". 

Søk etter bydel + barnehage ville i dag ikke føre noen sider siden bydelene ikke er representert som 

nøkkelord på oversiktssiden for barnehager eller på de enkelte barnehagesidene. 

 

 

 

Også fra et brukervennlighetsperspektiv for søkemotor-brukere er disse sidene problematiske. Når 

besøkende fra Google lander på barnehagesiden som i skjermbildet over får brukeren lite eller ingen 

forklaring på hva denne siden handler om. 
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Søke- og nøkkelordsanalyse. 

I SEO-analyse anbefales det å ta en søke- og nøkkelordsanalyse hvor resultatene vil hjelpe oss i 

arbeidet med å bestemme titles, overskrifter og innhold på sidene. Denne er bestilt av Synlighet. 

Denne vil bli levert i uke 4. 

 

 

 

  

43 



     Sluttrapport Pilot                   side 44 

  Pilot - nye nettsider Oslo kommune - prosjekt  Løftet         20.01.2015 
 

3 Type tester, brukerdata og SEO 
 

 

Fjerntesting: Loop11 

 

UX brukerlaben - Strømsveien 102  

Tilbakemelding fra brukere 

 
 

Universell Utforming 

 

SEO - Søkemotoroptimalisering 
 

Bruker- og brukstatistikk 

 

Relasjoner mellom kvalitativ og kvantitativ brukertesting 
For å kunne sammenlikne kvalitative og kvantitative brukerdata ser vi på de samme brukeroppgaver og brukerreiser 

både kvalitativ (for eksempel i brukertestlabben) og kvantitativ (GA). Oppdager vi for eksempel en brukeroppgave 

eller brukerreise med en lav TCR på de mer kvantitative metoder kan vi se nærmere på dette i testlabben for å få en 

bedre forståelse av mulige bakliggende årsaker. Finner vi noen problematiske brukeropplevelser i UX 

brukertestlabben kan vi se om dette speiles i datagrunnlaget de mer kvantitative metoder (GA )for å vurdere bedre 

om dette er et viktig eller mindre viktig problem. 
 

 
Kvalitativ brukertest i brukerlaben: pilotsider på plan og bygg                   Bilde Karoline Heier  
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3.1 UX Kvalitativ brukervennlighetstesting 
UX står for User Experience og er det internasjonale fagområde til brukeropplevelse. 

Brukeropplevelse er en helhetlig tilnærming til design og opplevelse av nettsider og tjenester. 

Alle faktorer som bidrar til brukeropplevelse spiller en viktig roll i UX fagfeltet.  

 

Sentralt i dette fagområde er kunnskap om bruk og brukere. Derfor er gjennomgående testing 

essensiell som en del av kvalitetssikring. Kvantitative brukerdata er ikke nok for å kunne forstå 

brukerbehov.  Derfor brukes det kvalitative tester hvor brukere gjør et antall 

forhåndsbestemte brukeroppgaver som blir registrert og observert med skjerm og videoopptak 

og gjenomføres av testleder og minst 2 observatører. Testteamet kan følge nøye med hva 

brukere faktisk gjør og spørre dem om dere opplevelse og tanker underveis. Vi kan se nærmere 

på når brukere ikke klarer å fullføre en brukerreise (TCR) og forstå bedre hva vi kan gjøre for å 

forbedre designet av våre tjenester. UU - universell utforming er en spesial fagfelt i 

brukeropplevelsen se 3.2. 

 

3.2 UU Kvalitativ brukervennlighetstest universell utforming 
I brukervennlighetstest universell utforming er formålet å avdekke hva som fungerer bra og 

hvilke sider, maler eller funksjoner som har spesielle tilgjenglighetsproblemer og hva som er 

rotårsaken til disse problemene.  

 

På samme måte som i vanlig brukervennlighetstesting lar man et representativt utvalg av 

brukere teste sidene ved å gi ulike oppgaver, mens man observerer brukervennligheten.  

 

Det som blir testet i denne testen er følgende: 

● Førsteinntrykk/overordnet inntrykk 

● Generell navigasjon og informasjonsgjenfinning 

● Malen Oversikt med kart og filtrering 

● Malen for institusjoner 

● Kalenderbrikken 

● “Velgeren” (her skolekretsvelger) 

● Funksjonen Bydels/skjema/kontakt-velger (via tjenestemal) 

● Ansattsøk 

● “Fant du det du lette etter”-funksjonen 

 

Målgruppene vi ønsker å nå er: 

● Synshemmede. Denne gruppen varierer sterkt og inkluderer: 

○ Blinde personer med behov for hjelpemidler som skjermleser, leselist og 

lignende 

○ Fargeblinde 

○ Svaksynt/nedsatt syn pga f. eks øyesykdom eller hjerneslag. Kan mangle deler av 

synsfeltet. Behov for forstørrelse. Kan ha nytte av opplesningsfunkskjon. 

45 



     Sluttrapport Pilot                   side 46 

  Pilot - nye nettsider Oslo kommune - prosjekt  Løftet         20.01.2015 
 

○ Det aldrende øye med behov for mer lys og sterkere kontraster 

● Brukere med lese-/skrivevansker 

● Døve og tunghørte brukere 

● Brukere med kognitive begrensninger 

● Brukere med motoriske problemer 

● Eldre 

● Brukere som ikke har norsk som morsmål 

 

Vi har primært rekruttert brukere via referansegruppen, men har rekruttert noen brukere i tillegg til 

disse. Vi har testet med i alt 12 personer.  Brukerne som er rekruttert fordeler seg slik: 

● 4 har ikke norsk som morsmål 

● 6 har en synshemming 

● 2 har lese/skrive-vansker 

● 2 er hørselshemmede 

● 5 seniorer 

 

En svakhet i testen er at vi ikke har fått rekruttert personer med motoriske eller kognitive 

utfordringer i denne runden. De som ikke har norsk som førstespråk er likevel veldig språksterke, vi 

kunne med fordel få med personer som er noe mindre språksterke.  
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3.3 Fjerntester (Loop 11) kvantitativ oppgavegjennomføring 
 

Hensikten med fjerntesting med Loop11 er å måle oppgavegjennomføringsgraden og 

bevegelser brukeren gjør for å løse konkrete oppgaver på nettet, på et stort antall brukere. Det 

er de store tallene vi er ute etter, opptil 1000 brukere per test.  I denne perioden har testene 

blitt gjort for å kunne sammenligne gammelt og nytt nettsted.  

Testene gjøres på gammelt nettsted og på nytt. I beta/pilot gjøres dette også som test på 

testene og for å se om vi er på rett vei med det som er gjort. 

Testene er i utgangspunktet laget for desktop, da det er dette som er utgangspunktet for 

basismålingene på gammelt nettsted. Måling/testing på mobil og nettbrett gjøres med 

tilpassede tester, og dette er altså ikke en del av målsetningen med å gjøre målinger for 

sammenligning av gammelt og nytt nettsted. Brukerene har anledning til å gi kvalitative 

tilbakemeldinger om nettstedet og om testen. 

 

De samme testene vil bli gjort etter lansering, og periodevis som en viktig målefaktor i arbeidet 

med kontinuerlig forbedring. 

 

3.4 Ja/Nei - Fant du det du lette etter? 
 

På hver side er det tilrettelagt for at brukeren skal kunne gi tilbakemelding. Dette gjøres enkelt 

ved å klikke på ja eller nei knappen som er representert som vist under: 

 

 

Velger brukeren å klikke på Ja kommer følgende melding: 

 

 

Dersom brukeren klikker på Nei kommer følgende melding: 
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Alle tilbakemeldinger som kommer via denne funksjonen analyseres og vurderes. 

 

3.5 Google Analytics - brukerdata 
Google Analytics er et statistikkverktøy for innsamling av nettstedsdata som gir grunnlag for å 

analysere brukeradferd og kvaliteten og tilstanden på nettstedet. Besøkstall, tid på siden, antall 

sider besøkt, topp sider er typiske nøkkeltall. Egne målinger sporer hvor brukerne går før de 

kommer til utvalgte målsider, hvor man da på forhånd har satt opp indikatorer på suksess. 

Søkestatistikk brukes for å se hva brukerne søker etter og hvilke ord brukerne benytter. Måler 

også synlighet i søkemotorer, samt vise hvilke plattformer og enheter brukerne benytter. 

Videre kan man også bruke Google Analytics til å måle nettstedshastighet, hvor brukerne faller 

av i en prosess og hvilket innhold som blir aksessert.  

 

 

 
 
3.6 SEO - Søkemotoroptimalisering  
 

SEO står for Search Engine Optimization.  

SEO handler om å være mer synlig og oppnå høy rangering i søkemotorene for å få relevant 

trafikk til nettstedet ditt. 

 

SEO er basert på tre hovedområder: 

● Teknisk  - Gjennomsøkning & indeksering (på nettstedet) 

● Tekst    - Nøkkelord og innhold (på og utenfor nettstedet) 

● Lenker     (utenfor nettstedet) 

 

Alle de tre områdene er gjensidig avhengige av hverandre. For å få bedre synlighet og høyere 

rangering må alle områdene være i orden og samspille. Den tekniske delen av SEO danner 

basis; uten søkemotorer som har riktig tilgang til din nettside, vil tekst og linker være til ingen 

nytte. Og omvendt, med en perfekt teknisk tilpasset nettsted vil søkemotorer være i stand til å 

finne nettstedet ditt, men hvis du ikke bruker søkeordene målgruppen bruker vil Google ikke 

vise nettstedet ditt. 

 

Viktigheten av SEO for Oslo Kommune 
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SEO er spesielt viktig for nettstedet til Oslo kommune fordi 70 % av all trafikk til 

www.oslo.kommune.no kommer fra søkemotorer (september-november 2014)  

 

Google kontra andre søkemotorer 

I SEO for Oslo kommune er det sterkt fokus på søkemotoren Google, dette fordi Google har en 

markedsandel på rundt 90% i Norge og i de fleste vesteuropeiske land . Grunnlaget for Googles 

retningslinjer er dannet av webstandarder og å levere en god brukeropplevelse til sine brukere. 

Andre søkemotorer følgervanligvis tilsvarende regler som Google når det gjelder indeksering 

og viktige rangeringsfaktorer. 

 

  

49 



     Sluttrapport Pilot                   side 50 

  Pilot - nye nettsider Oslo kommune - prosjekt  Løftet         20.01.2015 
 

 

4         Vedlegg 

4.1       Teststrategi UX Beta (les hele på Google disk) 

 

Strategi Beta  

● Metodikk: online testing, kvalitativ testing og Google analytics(GA) 

● Online test-Loop11: sammenliknbare online tester med samme brukeroppgaver kjøres på 

gamle nettsider og ny (BETA)løsning 

○ oktober 2014: baselinetesting online testing(Loop11) gamle nettsider -  

○ november 2014:*onlinetesting (Loop11) BETA umoderert online test. Task 

completion rate < 60 > %. 

● Kvalitativ brukertesting: moderert test på ulike testområder men med prioritering av de 

brukeroppgavene som har forbedringspotensial ut fra resultater på online test*; dvs en TCR< 

60 (task completion rate).  Kvalitativ brukertest gir innsikt i brukerreiser og oppgaver 

gjennom: test observasjon, rapportering.  Rapportering skjer samt endrings- og 

forbedringsforsalg som tas videre til beslutningmøte for eventuell implementering.  

● GA: løpende monitoring av kvantitative brukerdata 

● Mobil og nettbrettesting (Beta) 

● UU-testing (Beta) 

NB: oppfølgingstester versjon 1.1 og 1.2 (ikke beta):  

● Testløpet gentas på levering 1.1 i første kvartal av 2015 

● Til sluttrapporten: valideringtest opprinnelige baselineundersøkelse fra 2013 (TCR 60%): på 

de nye sider 85 % TCR. Test periode 3. kvartal 2015 (rett før sommerferien) ( se milepæl 30) 

● Sluttrapporten (ikke betarapport) leveres etter sommerferien 2015 

 

Bakgrunn: Beta-teststrategi er en del-strategi og bygger på overordnet testplan som beskrevet av 

Anne Skorpetveit “Teststrategi og overordnet testplan Prosjekt Løftet” 
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4.2 Prinsipper for brukeropplevelse 
 

Osloborgerne kommer ofte med enkle behov til Oslo kommunes nettsider. Vi leter for eksempel etter 

åpningstider til svømmehallen, ledige stillinger, eller vi skal søke plass i en barnehage. Hvordan kan vi 

sikre at brukerne får en god opplevelse av nettstedet? Vi må bli enige om hva en god opplevelse er. 

 

Enkelt, tilgjengelig og trygt 
Vi vil at de nye nettsidene skal oppleves som enkle, tilgjengelige og trygge. Dette stiller krav til 

hvordan vi kommuniserer gjennom innhold, det grafiske uttrykket og navigasjon. Men også til 

universell utforming og det tekniske, som for eksempel hvor raskt nettsiden lastes inn på mobilen 

din.  

 

Hva betyr så dette? 

Enkelt 
Vi ønsker å bidra til en enklere hverdag. Oslo kommunes tjenester på nett skal møte dine behov på 

en enkel og effektiv måte. 

● De viktigste behovene kommer først 

● Enkelt innhold og tydelig språk 

● Enkelt å finne frem. Det er tydelig hvor man er, og hva man skal gjøre 

● Fellesfunksjonalitet på tvers av sider og tjenester 

Tilgjengelig 
Våre digitale tjenester skal alltid være tilgjengelig for deg. 

● Like bra uavhengig av skjermstørrelse 

● Informasjon og innhold handler om deg og dine viktigste behov 

● Optimalisert for søk og gjenbruk 

● Universelt utformet 

Trygt 
Vi skal gi brukerne en trygg opplevelse. 

● Innholdet er pålitelig, oppdatert og korrekt   
● Høy grad av forutsigbarhet i bruk av tjenesten  

● Stabil og robust tjeneste med en effektiv ytelse 
 

Kilde Oslobeta 
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4.3 Kriterier for innhold 
 

Er innholdet nødvendig, prioritert, lettlest, lett å finne,  
og tydelig presentert for publikum? 
 

Sjekkliste: 

 

1. Svarer innholdet på det brukeren spør om? 

 

2. Står det viktigste først? 

 

3. Er innholdet forståelig og lettlest? 

 

4. Finner brukerne innholdet via sine søkeord? 

 

5. Er det tydelig hva brukeren skal gjøre? 

 

Innholdskriteriene skal hjelpe oss å vurdere om nettsidene er riktig kanal for budskapet vi ønsker å 

formidle og hvordan vi i så fall skal utforme innhold og struktur. Hvis et budskap ikke møter kriteriene 

betyr ikke dette at budskapet er uviktig, men at vi bør vurdere andre kanaler. 

Hvis svaret er «ja» på ett eller flere av spørsmålene skal vi ikke bruke tid og krefter på presentasjon 

og vedlikehold av innhold: 

 

1. Er det få som besøker siden eller er interessert i emnet? 

 

2. Er det andre som gjør dette bedre enn oss? 

 

3. Står dette beskrevet andre steder på oslo.kommune.no? 

 

4. Er innholdet utdatert? 

 

5. Er det andre kanaler som egner seg bedre? 

 

Kilde Oslobeta 
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4.4 UX Brukerlaben: brukertestfasilitet til testing av desktop, nettbrett og mobil 

 

UX Brukerlaben tatt i bruk 
I uke 46 - 2014 ble det innrettet et enkel bruker lab på webområdet på 8.etasje på utvikling og 

kompetanseetaten på Strømsveien 102. Dette for å sikre stabil, billig og lett adgang for kvalitativ 

testing av brukeropplevelsen(UX) av våre nettbaserte tjenester. Det ble gjort med minimal 

investering i tid og utstyr. Innretting av et testbrukerrom og et observasjonsrom testbrukere ble 

rekruttert via nettverket av webredaksjonen og interaksjonsdesigner. I tillegg ble det skapt mulighet 

for å rekruttere innbyggere http://www.oslo.kommune.no/brukertesting via våre nettsider/se 

nederst på siden.Testdagene ble forberett ved å lage guider med brukeropgaver og rolleinstruksjon til 

testleder og observatører. Brukeroppgaver ble koordinert med utviklingsteamet og sammenliknbare 

oppgaver og brukerreiser på onlinetester. Forankring av funn og kunnskap har blitt realisert via 

involvering av viktige bidragsytere i “Løftes” utviklingsteam og prosjektgruppe som observatører og 

testledere. Observasjonen ble skrevet og levert digitalt i obervasjonsguiden. Testledelse samler de 

vikigste funn og kommer med konkrete tiltak for forbedring av våre nettbaserte tjenester. Kvalitative 

og kvantitative tester blir sett i sammenheng for å validere og vekte kvalitative og kvantitative bruks- 

og brukerdata. Kontinuerlig forbedring er en riktig nettstrategi så lenge den digitale virkeligheten av 

Oslos innbyggere endre seg så fort som den faktisk gjør: man kan telle de folkene som er ikke gravet 

ned i sin mobil på T-banen på en hånd. Et UX bruker lab er en tidsriktig tiltak i en viktig retning hvor 

innbyggere hjelper kommune aktiv med å skape gode og brukervennlige tjenester. Også GOVUK har 

gode erfaringer med sin 6 måneder gamle testlab. 
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4.5      Velkommen til brukertest! 
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4.6  Påmelding brukertest Oslo kommune 
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4.7      Status testbrukerbase per dato 17.12.14  - 38 testbrukere er meldt inn  
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4.8 Antall tester 
 

Følgende tester er gjennomført: 

 

Type test Uke 47 Uke 48 Uke 49 Uke 50 Uke 51 

Antall kvalitative 
tester 
brukervennlighet 
(UX testlabben) 

9  PC 10 total 
3  PC 

2  nettbrett 

5  mobil  
 

NB: Samlet 
analyse  47/48 

2 4  

Antall kvalitative 
tester universell 
utforming (UU) 

Ikke startet Ikke startet 1 8 
 

4 

Antall kvantitative 
tester, fjerntesting 

21 oppgaver gjort 
11 fullførte tester 

754  
243  

1128 

400 

2100  
655  

2381 oppgaver gjort 17/12 
750 fullførte tester 17/12 

Antall “fant du det 
du lette etter” 

660  729 440 539 - 

% ja 37% 35,7% 50,9% 34,9% - 

% nei 63% 64,3% 49,1% 65,1% - 

Antall kvalitative 
tilbakemeldinger  

290 209 173 168 - 
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4.9 Nøkkeltall oppsummert 
 

Nøkkeltall Uke 47 
17-20/11 

Uke 48 
21-27/1
1 

Uke 49 Uke 50 Uke 51 Sum tom. søn 14. 
des. 

Antall besøk/økter 5199 4097 1747 2057  13100 

Antall sidevisninger 33 164 28 729 13185 16980  92058 

Antall sider per økt 6,38 7 7,55 8,25  7 

Minimum varighet 2,4 2,4     

Mest besøkte dag 2031 909 395 337   

Minst besøkte dag 804 430 30 56   

Andel desktop 74% 79,5% 81,0% 81,8%  77% 

Andel nettbrett 21% 14,7% 5,0% 5,9%  17% 

Andel mobil 5% 5,7% 14,0% 12,3%  6% 

Antall internsøk 770 2250 588 500  2890 

Antall 
tilbakemeldinger 

660 729 400 539  2368 

% ja 37 35,7 51 34,9   

% nei 63 64,3 49 65,1   

Kvalitative 
tilbakemeldinger 

290 209 173 168  840 

Fjerntester       2381/750 

Helse omsorg  151/42 125/45 199/51  558/171 

Skole  220/75 101/30 211/60  585/188 

Barnehage  214/62 90/30 200/52  559/163 

Andre tjenester  175/64 152/52 262/92  679/228 
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4.10 SEO test-/analyserapport 
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Rapporten er på 31 sider i pdf og kan leses i sin helhet ved å laste den ned fra nettet her: 

Oslo-kommune-Technical-SEO-Recommendations-dec-2014-final 
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