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Gjennomført i testlab i Oslo

Testsituasjon Observasjon

• Testpersoner ble gitt konkrete 
testoppgaver de løste i en prototype.



Hva avdekker en brukertest?

• Avdekker primært bruksproblemer –
dvs. områder hvor brukerne ikke finner frem, 
ikke forstår kategorier, navngiving, 
navigasjon eller har problemer med å fullføre 
oppgaver

• Ikke egnet til å fange opp subjektive 
meninger om grafisk design eller 
merkevarebudskap



Rekruttering og deltakere

• Rekruttering ble utført av Norstat
• Totalt 5 deltakere

• 1 vitenskapelig ansatt ved UiO
• 1 ekstern forsker
• 1 PhD-kandidat ved UiO
• 2 studenter ved UiO (bachlor og master)
• Kjønn: 3 kvinner, 2 menn
• Alle normalt erfarne med bruk av internett



Kategorier

☺

Alvorlig problem
Problem
Positivt
Interessant observasjon
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Generelle funn



Nye sider vs dagens sider

• Alle deltakerne som hadde erfaring med 
dagens sider ga uttrykk for at de nye var 
enklere og bedre.

☺



Navigasjon

• Brukerne så ut til å navigere godt i 
kombinasjonene mellom toppmeny og 
navigasjonselementer i innholdsfeltet. 

• Høyre kolonne og til dels venstremeny ble 
oversett.

Anbefaling: Det må ligge handlingsdrivere i 
innholdsfeltet. Malen for de fysiske 
bibliotekene burde redesignes slik at innhold 
i venstremeny ligger i innholdsfelt. 

☺



Navigasjon (forts.)

• Triggerordene i navigasjonselementer i 
innholdsfeltet fungerte svært godt.

• Én bruker forventet at han fant triggerordene 
som mellomoverskrifter på siden han ble 
sendt til.

Anbefaling: Bruk samme triggerord i 
navigasjonsfelt og artikkel. Så sant det er 
naturlig.

☺



Bunnmenyen

• Kun én bruker benyttet bunnmenyen til å finne fram. 
Ingen ble forstyrret av bunnmenyen og ingen synes det 
var negativt å ha den der.



Kontakt

Testpersonene fant enkelt kontaktinformasjon og ga 
uttrykk for å være svært tilfredse med åpenheten i 
nettløsningen. 

Unntaket var kontaktinformasjon for fag (se egen omtale 
under ”Fagressurser”) og ”Bestill en bibliotekar”.

Anbefaling: Endre tekst på lenken ”Bestill en 
bibliotekar” til ”Få hjelp av en bibliotekar”. Fjern det 
forstyrrende bildet under lenken på forsiden. Legg videre 
”Aktuelt” og ”Arrangementer” nederst i høyre kolonne.

☺



Visuelt design

• Designen får i hovedsak gode skussmål. Det ble også 
påpekt at de hang godt sammen med resten av 
nettstedet til UiO.

☺

«Siden er enkel, og lett å 
orientere seg på.»



Testen avslørte at brukerne ikke får utført 
hyppige oppgaver i systemer som X-port og 
Bibsys. Det  gikk imidlertid stort sett greit å 
komme tilbake til UB sine sider ved hjelp av 
Back-knappen.

Rapporten går ikke inn på bruksproblemer 
ved disse systemene, da dette ikke ble 
tilstrekkelig undersøkt i testen.

Nettstedet og andre systemer



Forsiden



Generelt om forsiden

• Alle testpersonene synes 
nettsidene ga et oversiktlig 
inntrykk og likte designen.

• Brukerne likte veldig godt 
inngangene til 
kjerneinformasjonen under 
søkeboksen.

«Det ser bra ut.»

☺

☺



Nyhetsfelt

• Kun én bruker ga uttrykk for at han så 
nyhetssaken på toppen. Vedkommende tolket 
dette som reklame.
Anbefaling: Nyheten skaper et godt skille 
mellom fanenavigasjon i topp og over 
søkeboks. Den kan derfor ligge.

«Jeg overser reklame. Jeg 
er blitt flink til å overse 
ting når jeg er på nett.»



Søkeboksen
Søkeboksen 
fungerte 
gjennomgående 
godt.

En bruker prøvde 
å søke etter 
informasjon 
(”Hjemmekontor”) 

Oversikten ble av flere oversett. 
Da de ble gjort oppmerksomme 
på den, likte de siden vi lenker 
til.

Anbefaling: 
Endre tekst fra ”Hvor skal jeg 
søke. Se vår oversikt” til ”Hvor 
skal jeg søke”.

☺



Søkeboksen (forts.)
Ingen av brukerne 
fant 
masteroppgaver
på en tilfredsstillende måte.

Anbefaling: 
Legg inn egen fane for søk i DUO. Det er bedre å gi 
brukerne mulighet til å søke selv om systemet ikke er 
optimalt og/eller fullstendig. 

Finn samtidig et bedre uttrykk (”Masteroppgaver”).



Søkeboksen (forts.)
Én av brukerne 
overså 
søkeboksen og 
gikk til siden ”Låne” 

Anbefaling: 
Vurder å legge en handlingsdriver fra ”Låne”-siden til 
boksøk.



Informasjon om innlogging
Boks om innlogging ble 
i hovedsak oversett. 
Brukerne fant 
informasjonen under 
”Bruk av biblioteket” -> 
”IT-tjenester”

Ingen av testpersonene forsto uoppfordret at de måtte 
være innenfor UiO-nettet for å få tilgang til visse 
databaser og e-ressurser.  

Anbefaling: 
Endre teksten fra ”Utenfor UiO-nettet” til ”Hjemme eller 
på reise”



Informasjon om innlogging 
(forts.)
Anbefaling: 
Knytt tilgang til informasjonen tettere opp mot søkefeltet. 
Samtidig endres teksten til ”Noen av ressursene du får 
treff i er kun tilgjengelig når du er innenfor UiO-nettet. Se 
hvordan du får tilgang.” 

Teksten vises bare ved søk hvor informasjonen er 
relevant. Altså ikke ved valgt søk i Bibsys osv.

Vurder også å sjekke om bruker er innenfor UiO-nettet 
ved hjelp av ip-adresse.



Søk
En testperson ønsket å finne svar på spørsmål ved 
å søke. Søket ga gode og relevante treff.

Anbefaling:
Sørg for å holde informasjonsmengden på 
nettstedet så lav som mulig. Store mengder 
utdatert informasjon vil forringe søkeresultatet. 



Fysiske bibliotek



Åpningstider, lesesalsplasser 
osv
Det var enkelt å finne informasjon om lokale, fysiske 
enheter fra sentrale sider. Eksempler på slik informasjon 
er:

• Åpningstider
• Leseplasser
• Spesifikk låneinfo

☺



Åpningstider, lesesalsplasser 
osv (forts.)
”Bruk av biblioteket”, ”Låne” og navigasjonselementet 
”Finn ditt bibliotek” fungerte som effektive innganger til 
lokal biblioteksinfo.

Det er imidlertid
viktig at vi har et
aktivt redaksjonelt 
regime for 
vedlikehold av 
handlingsdrivere
og felles informasjon. 



Kurs



”Tilbyr UB kurs?”
Flere av testpersonene var ikke klar over kurstilbudet til 
UB. Begrepet ”Gå på kurs” og triggerordene på forsiden 
fungerte imidlertid godt.



Finne relevante kurs
Flere av testpersonene 
overså målinngangene 
og gikk direkte til ”Om 
kursene”



Finne relevante kurs (forts.)
Testpersonene fant ikke 
relevante kurs etter å ha 
klikket på ”Om 
kursene”

Anbefaling: 
Legge inn tydelig lenker til kursoversikt fra ”Om kursene”.



Finne relevante kurs (forts.)
Testpersonene fant ikke relevante kurs etter å ha 
valgt målgruppe

Anbefaling: 
Endre malen/oppsettet slik at brukeren umiddelbart ser 
hva som blir tilbudt i innholdsfeltet.



Fagressurser



Finne relevante fagressurs
Testpersonene ble spurt om å finne informasjon om 
”Samfunnsøkonomi”.
Flere hadde problemer med dette pga at lenken lå 
under ”bretten”

Anbefaling: 
Bygge om malen fra 2-spalter til 3-spalter. Dette er 
allerede gjort☺



Finne kontaktinformasjon for 
fag
4 av 5 testpersoner overså ”Bibliotekets 
fagansvarlige”. Det ble delvis oversett, delvis tolket 
som fagansvarlig for hele UB

Anbefaling: 
Skriv ”Fagansvarlig for [navn på fag]”, ikke ”Bibliotekets 
fagansvarlige” .

Fjern sentralisert informasjon som ”Spør biblioteket” og 
”Bestill en bibliotekar” fra høyrekolonnen for mindre 
informasjonslast.

Legg inn bilde (evt dummy-bilde).



Låne



Testbrukerne forsto informasjonen.

Informasjon om lånetilbudet

Én testperson forventet å finne søk etter bøker her.

☺

Store deler av teksten var hentet fra lånereglementet. 
Presentasjonen kan tilpasses brukerne bedre. Flere av 
testpersonene hadde problemer med å finne lånetid, 
da dette står i et punkt som innledes med at det er 
gratis å låne … 



Innhold og IA



Språket var stort sett forståelig og ingen av 
testpersonene ga uttrykk for at de ikke forsto 
innholdet.

Generelt om språk

Flere av testpersonene påpekte skrivefeil på sidene.

☺

Anbefaling:
Les korrektur.



Fungerte i sum godt.

Informasjonsarkitektur

Noen av tekstpersonene hadde problemer med 
begrepene ”Skrive og referere” (og ”Publisere”).

☺

Anbefaling:
Netlife Research anser ikke dette som noe stort 
bruksproblem. Men disse kategoriene bør 
gjennomgås etter lansering. Kan de evt slås sammen?
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Punkter til oppfølging

• Generelt: Høyre og til dels venstremeny blir 
oversett av brukerne. Legg derfor 
handlingsdrivere (lenker som gir brukerne 
gode veier videre) i løpende tekst, gjerne på 
slutten av artikkelen. 

• Generelt: Testpersonene påpekte at de fant 
skrivefeil. På et universitetsnettsted skal vi 
ikke ha ortografisk slurv:) Les korrektur.



Punkter til oppfølging

• Generelt: Vurder bruk av triggerord også i 
høyrekolonne (relatert informasjon). Disse 
fungerte svært godt i andre sammenhenger.

• Generelt: Bruk gjerne skjermdumper fra 
tredjepartsapplikasjoner (X-port og Bibsys) 
når vi informerer om hvordan disse fungerer.

• Forside: Tekst til søkeguide endres fra ”Hvor 
skal jeg søke? Se vår oversikt” til ”Hvor skal 
jeg søke?” for økt synlighet (kan UB gjøre 
dette selv?)



Punkter til oppfølging

• Forside: Tekst ”Utenfor UiO-nettet” endres til 
”Pålogging hjemme eller på reise” (eller 
liknende). 

• Forside: Fjern bilde i høyre kolonne. Stjal 
oppmerksomhet og ble misforstått.

• Høyre kolonne: Flytt ”Aktuelt” og 
”Arrangementer” til nederst i kolonnen. 

• Høyre kolonne: ”Bestill en bibliotekar” døpes 
om til ”Få hjelp av en bibliotekar”



Punkter til oppfølging

• Fagsider: Fjern sentralisert informasjon og 
funksjonalitet fra høyre kolonne. ”Spør 
biblioteket”, ”Bestill en bibliotekar” og evt. 
”Send innkjøpsforslag” bør vekk for å få økt 
fokus på det unike på siden (som 
kontaktperson)

• Fagsider: ”Bibliotekets fagansvarlige” blir 
oppfattet som ansvarlige for hele biblioteket:) 
Skriv ”Fagansvarlig for [navn på fag]”.



Punkter til oppfølging

• Fagsider: Legg inn bilde av fagansvarlig 
(dummy-bilde bedre enn intet bilde) for økt 
fokus.

• Fysiske bibliotek: Noen av de fysiske 
bibliotekene har intetsigende navn som 
”Fellesbiblioteket”. Vurder å endre tittelen til 
f.eks ”Fellesbiblioteket ved Det juridiske 
bibliotek” for at brukerne skal forstå 
konteksten.



Punkter til oppfølging

• X-port: Gå gjennom hjelpetekstene og vurder 
om de kan forbedres.

• Sjekk muligheten for å påvirke grensesnittet i 
eksterne systemer (Bibsys, X-port m.fl.)

• Legg inn fane for søk i masteroppgaver.
• Vurder å endre mal for fysiske bibliotek, slik 

at sentralt innhold vises i innholdsfeltet.
• Legg inn informasjon om ekstern pålogging 

(utenfor UiO) i tilknytning til søket.
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