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Oppsummering 
Formålet med denne studien var å få tilbakemeldinger på gruppens high fidelity prototype av en 

mobilapplikasjon for Realfagsbiblioteket. Vi brukte kvalitativ metode for å utføre undersøkelsen. 

Brukertesten ble gjennomført den 12.november i Ole Johan Dahls hus.  

 

Det var i alt fem testdeltakere med ulike erfaringer av mobile applikasjoner. Deltakerne var alle 

brukere av Realfagsbiblioteket og vi rekrutterte dem via plakater som vi hang opp på 

universitetsområdet. Deltakerne tok selv initiativ til deltakelsen og ble satt opp på forskjellige 

tidspunkt av rekrutteringsansvarlig.  

 

Gruppemedlemmene hadde forskjellige oppgaver under brukertesten. Rebekka var testleder, 

Lena, Julie og Rita var observatører og Agnethe var teknisk ansvarlig. Sistnevnte filmet 

brukertesten og ivaretok testdeltakerne.  

Studiens formål 
Hovedformålet ved denne brukskvalitetstesten er å teste brukervennligheten og brukskvaliteten 

til vår high fidelity prototype av en mobilapplikasjon for Realfagsbiblioteket. Dette studiet vil 

hjelpe oss til å danne et bilde av hvordan applikasjonen fungerer på nåværende tidspunkt og 

hva som eventuelt kan forbedres. Funnene i testen vil gi oss et grunnlag til å forstå hvordan vi 

videre skal utvikle applikasjonen for å øke brukervennligheten for å gi bruker en bedre 

brukeropplevelse av applikasjonen.  

 

Testobjekt 

Prototypen som ble testen var kodet med rammeverket jQuery mobile. Den ble vist via en 

browser på en iPhone 4, og hadde simulert funksjonalitet. 
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Deltakere og personalia 
 

 Testdeltaker 1 Testdeltaker 2 Testdeltaker 3 Testdeltaker 4 Testdeltaker 5 

Alder 20 år 25 år 24 år 28 år 24 år 

Kjønn Kvinne Kvinne Mann Mann Mann 

Smartmobil

er 

Samsung 

Galaxy S II 

HTC One S HTC Incredible 

S 

Samsung 

Galaxy S II 

Samsung 

Galaxy S i9000 

faring Erfaren Erfaren Erfaren  Middels 

erfaren 

Erfaren 

Yrke Student 

Bachelor i 

Molekylær 

biologi 

 

 

Student 

Master i 

informatikk 

Student Master 

i informatikk  

 

Student 

Bachelor i  

informatikk 

Student 

Master i 

medievitenskap 

 

 

 

Kriterier 

På grunn av begrenset tid valgte vi å gjennomføre en liten brukertest med fem deltakere. Vi 

baserte avgjørelsen på Nielsens (Benyon, 2010) anbefaling om tre til fem testdeltakere fordi 

dette skal være nok til å finne cirka 80 % av brukervennlighetsfeilene.  

 

Testen ble gjennomført i User Experience laben i 7. etasje i Ole Johan Dahls hus. Vi valgte 

dette rommet fordi vi ønsket et rom som var stort nok til at observatørene kunne sitte i samme 

rom som testdeltakeren uten at vedkommende følte ubehag. En annen grunn til at vi valgte 

rommet var at vi ønsket å tilby deltakerne rolige omgivelser slik at de kunne sitte utforstyrret og 

konsentrere seg om oppgavene.  

 

Deltakerne testet prototypen på en av gruppemedlemmenes mobiltelefon av typen iPhone 4.  Vi 

filmet skjermen under testen for å få en oversikt over hvordan deltakerne navigerte i 

applikasjonen. Det hadde vært optimalt å teste applikasjonen i et mer realistiske omgivelser, for 

eksempel utendørs eller i et mer travelt miljø, men på grunn av filmingen måtte deltakeren sitte 

stille mens testen pågikk.  

Metode 
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Vi baserte opplegget i brukertesten på tips fra boken “Praktisk brukertesting” (Toftøy-Andersen 

& Wold 2011). Vi begynte testen med noen innledende spørsmål før deltakerne gjennomførte et 

sett med oppgaver på applikasjonen. Vi avsluttet testen med å be deltakerne fylle ut et System 

Usability Scale (SUS) spørreskjema. Hensikten med spørresskjemaet var å få en oversikt over 

deltakernes tilfredshet med applikasjonen.  

 

Oppgavene, som ble laget på forhånd, var knyttet til de forskjellige sidene i applikasjonen som 

“Boksøk” og “Min side”. Typiske oppgaver var «søk etter bok»,«reserver bok» og «forny lån».  

Oppgavene ble lest opp for brukerne av testlederen. Testen varte i cirka 30 minutter, vi 

beregnet 20 minutter til oppgaveløsning og 10 minutter til evalueringsskjemaet.  

 

Under selve testen målte vi hvor lang tid hver deltaker brukte på å utføre oppgavene og om de 

greide å fullføre dem feilfritt og uten hjelp.  

 

I følge Rogers et al. (2007) vil observasjon tidlig i designprosessen hjelpe designerne å forstå 

sammenhengen mellom det brukeren sier og gjør.  I følge Fyfe, Maranhao og Tedlock (1992, 

1986 og 1991) referert i Crang og Cook (2007, s. 37), innebærer det å være en observatør å 

følge med på aktiviteter som utfolder seg foran forskeren som om vedkommende ikke var 

tilstede.  

 

Vi valgte passiv observasjon som metode i brukertesten fordi man i denne type observasjon 

ikke skal delta i studiet (Sharp et al, 2009). Vårt mål var å dokumentere deltakernes oppførsel 

på uten å påvirke dem selv om det kan være vanskelig å være helt passiv i en feltstudie. I følge 

Blomberg et al. (1993) stemmer ikke alltid det deltagerne sier (svar på spørsmål under 

spørreundersøkelsen) og hva de gjør (det vi observerer) overens. Det er derfor greit å bruke 

flere metoder for å fange opp tvetydigheter. 

 

Under observasjonen noterte vi kommentarene og oppførselen deres. I følge Sharp et. al (2009) 

er det viktig å lytte mer enn man prater når man utfører en test og respondere positivt på 

testdeltakernes utsagn. Vi var påpasselig med å gjøre dette under testen slik at deltakerne ikke 

ble påvirket av testlederen, men i stedet delte sine meninger fritt.  

Introduksjon til testdeltakere 
Før vi startet testingen var det viktig å gi deltakerne tilstrekkelig infomasjon om hva testen gikk 

ut på. Det var også viktig at de følte seg komfortable og at vi avklarte at det var greit å filme dem 

(Sharp et al., 2009). Dette var introduksjonen vi ga til testdeltakerene: 

 

“Det vi skal gjennomføre nå er en brukertest av en mobilapplikasjon. Formålet med testen er å 

avdekke feil og mangler i applikasjonen slik at vi kan forbedre den. Dette er ingen test av deg 

eller dine kunnskaper, men en test av applikasjonen. Den er ikke ferdig enda, så det er mulig at 

du vil oppleve systemfeil underveis. Det er lov å avbryte testen dersom du ønsker dette og du vil 

motta kompensasjon uansett. Under selve testen vil vi at du skal tenke høyt. Vi ønsker at du gir 
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tilbakemelding så ærlig som du kan. Vi blir ikke sinte om du kritiserer applikasjonen vår fordi 

formålet med denne testen er nettopp å finne ut av hva som fungerer og hva som ikke gjør det. 

 

For å teste systemet vil vi at du skal gjennomføre et sett med oppgaver. Jeg vil lese oppgavene 

høyt for deg og så er det meningen at du skal gjennomføre dem én etter én. Dersom 

oppgaventeksten lyder ”Hvordan du vil gå frem…” mener vi hvordan du vil gå frem i 

applikasjonen. Dersom du har noen spørsmål kan du stille dem til meg som er testleder. Det er 

ikke sikkert at jeg kan svare på det du spør dersom det vil føre til at jeg hjelper deg med å 

gjennomføre oppgavene. 

 

De som sitter borte er Rita, Lena og Julie. De skal observere hva du gjør og vil ta notater 

underveis. Agnethe er ansvarlig for det tekniske utstyret. Vi vil filme skjermen som du holder slik 

at vi får en bedre oversikt over hvor du trykker. Vi vil ikke filme deg. 

 

Etter at oppgavene er gjennomført vil du bli stilt noen avsluttende spørsmål og må fylle ut et kort 

spørreskjema. Før vi begynner må jeg informere deg litt om applikasjonen. Knappen 

”Grupperom” trenger du ikke å bry deg om siden denne siden ikke er ferdig enda. En av 

knappene heter ”Om RF”. RF står for realfagsbiblioteket og det er dem vi lager denne 

applikasjonen for. Det kan være at du må trykke på knappene flere ganger fordi de kan være at 

de reagerer tregt. Dersom applikasjonen bruker lang tid på å respondere så er ikke dette din 

feil, det er bare fordi den ikke er ferdig enda. Siden applikasjonen ikke er knyttet til BIBSYS må 

du søke på spesifikke bøker som ligger i en liste i applikasjonen.“  

 

Oppgaver 

Boksøk 

1. Hvordan vil du gå frem hvis du skal gjøre et søk på kjemiske prinsipper? 

Tilleggspørsmål: ville det vært enklere å søke hvis du hadde hatt en hjelpetekst i søkefeltet? 

2. Hvordan vil du gå frem for å reservere en bok? 

3. Hvordan vil du gå frem for å finne hvor boken er plassert på biblioteket? 

Min side 

4. Hvordan vil du gå frem hvis du skal fornye et lån? 

Tillegg spørsmål: får du tilstrekkelig informasjon? Er det noe du savner? 

5. Hvordan vil du gå frem for å få en oversikt over dine reservasjoner? 

Tillegg spørsmål: får du tilstrekkelig informasjon på reservasjonssiden? Er det noe du savner? 
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Hva skjer? 

6. Hvordan vil du gå frem hvis du vil vite hvilke arrangementer som skjer på biblioteket? 

Tilleggspørsmål: får du tilstrekkelig informasjon på siden? 

Hva tror du vil skje dersom du trykker på “Legg til i kalender”? 

Om RF 

7. Hvordan vil du gå frem for å finne telefonnummer og adresse til biblioteket? 

Tilleggsspørsmål: Hva synes du om strukturen på siden? Er det noe informasjon du savner? 

 

Svar fra testpersoner (oppsummering) 

Testdeltaker 1  

 

Boksøk:  

Angående hjelpetekst funksjon: hvis det er noe spesifikt man skal søke på så hadde det vært 

enklere å søke hvis man hadde hatt hjelpetekst.  

 

Reservere bok:  

Virker litt usikker, bestemmer seg for å gå til «Min side» først. Kikker på «Lån»-siden og deretter 

«Reservasjoner»-siden før hun går tilbake til «Boksøk» og velger en av bøkene i trefflisten. 

Trykker seg videre inn på siden og nøler litt før hun trykker på «reserver»-knappen.  

 

Bokens plassering:  

Trykker på «Vis meg hvor boken er»-knappen for å løse oppgaven. Kjenner først ikke igjen 

kartet, men sier etter en stund at hun hun skjønner hvor boken er på biblioteket. 

 

Fornye lån:  

Trykker seg bakover til trefflisten og går derfra til «Min side». Velger «Reservasjoner»-siden og 

scroller opp og ned, virker litt usikker og forvirret over at det flere reservasjoner listet opp enn 

den ene boken hun reserverte tidligere. Trykker på bøkene i listen, men når ingenting skjer 

beveger hun seg tilbake til «Lån»-siden. Oppdager «forny» og sier «der var det!» Haker av på 

en av bøkene, men ingenting skjer. Virker usikker på om boken ble reservert eller ikke, sier «vet 

ikke om det gikk jeg». Scroller litt opp og ned før Agnethe bryter inn og sier «teknisk feil». 

 

Reservasjoner:  

Går til «Reservasjoner», sier at hun finner det hun leter etter på siden. 
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Arrangementer:  

Går først til «Boksøk». Virker litt usikker, går så til «Hva skjer». Finner arrangementer. Påpeker 

at det mangler informasjon om grupperom og at hun vil vite om disse rommene er ledig. 

Tilleggspørsmål: Forventer at hun skal komme til kalenderen sin på mobilen (google+) når hun 

trykker på «Legg til i kalender»-knappen. 

 

Telefonnummer og adresse:  

Går til «Om RF». Forslag: kunne stått noe informasjon «Om RF» siden biblioteket er nytt. 

 

Tilleggspørsmål 

 

Teksten:  

Tekststørrelsen er bra.  

 

Knapper:  

«Virker veldig lett, synes det er greit. De er ikke for små». 

 

Navigasjon:  

«Menyer er klar og tydelig, husker hvor ting ligger».   

 

Tilbakemeldinger:  

«Hvis jeg skulle dobbeltsjekke om boken ble reservert hadde jeg  gått inn på «Reservasjoner» 

for å forsikre meg om at jeg hadde fornyet den eller reservert den. Hvis det ikke står der så 

hadde jeg gått tilbake til siden og fornyet den på nytt.»  

 

Ikoner:  

Kommenterer at «Om RF», «Boksøk» og «Min side» «passer bra». Når hun kommer til «Hva 

skjer», stusser hun litt og virker usikker. Sier «er jo bare ruter, men det kan jo ligne på en 

kalender». 

 

Savner funksjoner:  

Noe som mangler: deltaker påpeker ikke noe spesielt på dette punktet. 

Testdeltaker 2  

 

Boksøk:  

Skriver kun «kjemiske» i søkefeltet fordi hun er lat på mobiltelefoner. 

Hjelpetekst, hadde det vært nyttig: «Nei, ikke som jeg ser det egentlig.» 

 

Reservere bok:  

Husker hvor det lå og gikk rett inn på boken og reserverte. 
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Bokens plassering:  

Finner frem med en gang. «Jeg har aldri brukt noen av bibliotekene på uio enda. Så nå tenkte 

jeg oi, er det sånn det ser ut? Men det virker jo veldig greit, hadde jeg vært kjent der hadde jeg 

kanskje forstått litt mer hvor den var.» 

 

Fornye lån:  

Går rett inn på «Min side». Trykker på forny og fornyer. «Jeg kunne kanskje ønsket meg et bilde 

av boka, så jeg så hvem det var og slippe å lese igjennom.» «Den som har kortest frist til 

leveranse bør stå øverst.» 

 

Reservasjoner:  

Klikker på «Reservasjoner». «Kanskje jeg ville hatt sånn at jeg kunne klikket på den og fått 

informasjon om hvor den var.» 

 

Arrangementer:  

Klikker på «Hva skjer?».  Legg til kalender: «Det kommer helt an på hva man har  

logget seg på her da. Hvis jeg legger noe til i kalenderen vil jeg gjerne at den skal bli lagt til i 

google kalenderen min.»  «Det ser bra ut det. Enkelt og greit». 

 

Telefonnummer og adresse: 

«Det er kanskje ikke så veldig enkelt. Om RF kanskje. Nå tenkte jeg ikke på at RF var 

Realfagsbiblioteket.» «Jeg ville kanskje bare å trykt her[på logoen i headeren], fordi det er ingen 

hjem-skjerm her.» «Jeg ville gjort de standardåpningstidene litt tydeligere. For nå er det litt lite 

og litt lite synlig. Og kanskje litt dårlig struktur på det.» «Jeg ville egentlig hatt åpningstidene litt 

større, og hatt et valg for åpningstider i julen. Jeg som ser litt dårlig har vanskeligheter for å se 

fordi det er så lite.» «Alt er i samme størrelse i en liten firkant.» 

  

Tilleggspørsmål: 

 

Teksten:  

«Jeg tenkte over på de i hva skjer at det er kanskje litt liten tekst på den. Jeg er bittelitt langsynt, 

men bruker ikke mer en pluss 1,25, men jeg bruker ikke briller til vanlig og på min egen telefon 

har jeg ikke problemer med å lese tekst.» 

 

Knappene: 

«Det gikk veldig greit, synes jeg.» 

 

Navigasjonen:  

«Når man åpner en siden bør den her[menyen] være synlig.» (Gjelder kun på «min side» der 

man må scrolle. Teknisk feil) 

 

Tilbakemeldinger:  

På arrangementer: «Vil du legge til det her i din kalender». «Sånn sikkerhetsmessig ha: vil du 

reservere den boka her? Så man ikke bomtrykker.» 
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Ikonene:  

«De ser veldig greie ut også er det mye enklere når man bruker tekst i tillegg.» 

 

Savner funksjoner:  

«Nei, ikke som jeg kommer på, men så har jeg ikke brukt Realfagsbiblioteket enda.»  

Testdeltager 3  

 

Boksøk:  

Skjønner med en gang hvor han skal søke. Søket blir gjennomført på riktig måte. Kommentarer: 

“Det første jeg tenker er at det er bra med beskrivelse”. “En ting som hadde vært greit å vite var 

om det fantes flere eksemplarer av en bok. Det kan jo hende en bok er utlånt men ikke den 

andre”.  

Tilleggspørsmål: “Jeg liker å søke i fritekst. Søker du forfatter i fritekst får du som regel opp 

forfatteren. Men det er jo greit å spesifisere den, men sånn generelt er det greit med et søkefelt. 

Men heller gå inn på en meny hvor jeg spesifisere ting”.    

 

Reserver bok:  

Søket blir gjennomført på riktig måte. Trykker på knappen “reserver bok”. Kommentarer: “Kult at 

du får beskjed om den er ledig med en gang”.  

 

Bokens plassering: 

Finner kartet med en gang. Blir gjennomført uten feil.  

Kartet / beskrivelsen kan være mer detaljert: “Vanskelig å finne bøkene med de forskjellige 

kodene med en gang, fint med et kart hvor du ser hvor hylla er”. “Går det an å utvide den med å 

si hvor i hylla den er også? Her står det ikke kodene over hvor i hylla den står. Kanskje det 

kunne ha stått?”     

 

Fornye lån:  

Fornye lånet blir gjennomført på riktig måte.Tenker at det ligger under “min side”.  Synes det var 

enkelt. På tillegspørsmålet er det ikke noe han umiddelbart savner. Men lurer på ting som “ En 

fornyelse er det 4 uker? Går det ann å spesifisere?”    

 

Reservasjoner:  

Blir gjennomført uten feil. kommentarer: “Jeg vil gjerne kunne trykke på boken slik at jeg vet 

hvor den er. Få opp kartet”, “Hvis det er en venteliste, vil jeg se hvor lang den er”.   

 

Arrangementer:  

Trykker med en gang på “hva skjer” knappen. Men stiller spørsmål til navnet. “Kanskje den kan 

være med spesifikk, “hva skjer på RF biblioteket”.  Gjennomføres uten feil. 

Legg til i kalender: “Forventer at den blir lagt til i kalenderen på telefonen. Den man bruker, og 

med en alarm som varsler deg dagen før.”   
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Inne på siden til et arrangement: “Kunne arrangementet vært linket til sidene, hvis man vil vite 

mer?” “Hvis man vil melde seg på må man kunne få gjort det”.   

 

Telefonnummer og adresse:  

Går inn på siden med en gang. Gjennomføres uten feil. Kommentarer: “Forventet å se 

åpningstidene og adresse  og kontaktinformasjon”. Trykker på “hvis større kart”, noen som fikk 

applikasjonen til å kræsje. Han mener også at de ekstraordinære åpningstidene blir uoversiktlig 

når de ikke står i kolonne med de ordinære åpningstidene. “Kult hvis kartet kunne ha blitt lagt 

inn i gps man har på mobilen”.   

 

Tilleggspørsmål:  

 

Teksten:  

“Synes den er passe” “Kanskje det blir et problem for folk som er svaksynte”.  

 

Knappene:  

“Passe store.” 

 

Navigasjon: 

“Det er ganske rett frem” “Tydelig hvor du skal trykke” 

 

Tilbakemelding: 

 “I fornying av lån er det ganske innlysende hva du skal gjøre, når knappen kommer opp, men at 

datoen endret seg var vanskelig å se”. Vil ha en bedre bekreftelse på dette.   

 

Ikonene:  

Boksøk og kalender: Vanskelig å se hva det er. I boksøk kunne man ha brukt det samme ikonet 

som i søkefeltet. Minside,grupperom og om RF: ganske greit.  

 

Savner fuksjoner:   

“Hadde vært kult om man kunne scannet bøker med strekkode. Spesielt om faglærer hadde 

kommet med QR-kode, som vi bare kunne scannet”. “Tidligere søk på søkesiden hadde vært 

fint.” “Forslag til bøker som er relevant eller nyheter” 

Testdeltaker 4  

 

Boksøk:  

Han synes søkefeltet var ganske selvforklarende. «Minner litt om google kanskje?» Nøler ikke 

med å skrive inn søket i søkeboksen. Lurer på om det går ann å swipe mellom bokstavene. 

Søket blir gjennomført på en korrekt måte uten feil. På tilleggsspørsmålet sier han at han synes 

det alltid er nyttig med en “avansert” knapp med enkel vei til mer spesifikke og begrensede søk. 

Han sier også (om siden) at «det er fint at det ser slik ut og det er veldig rent og pent”. 
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Reserver bok:  

Tenker umiddelbart at han skal trykke inn på en bok, og synes det er “selvforklarende” og at det 

“så enkelt ut” da han har reservert. Gjennomfører uten feil. 

 

Bokens plassering:  

Igjen sier han “selvforklarende” og trykker i rubrikken for “vis meg hvor boken er”. Gjenkjenner 

bibliotekskartet som kommer opp, og synes det er “veldig greit”. Gjennomfører uten feil. 

 

Fornye lån:  

Tenker intuitivt at det ligger under min side, og gjennomfører uten feil. Venter på en 

bekreftelsesboks på fornyelsen, men som ikke kommer. På oppfølgingsspørsmålet gjentar han 

at han gjerne skulle hatt en bekreftelse på at lånet er fornyet med ny dato, slik at han kan være 

sikker på at dette har «gått i orden». 

 

Reservasjoner:  

«Står jo veldig greit her ser det ut som» peker på reservasjoner øverst i høyre hjørne på min 

side. «Trykke på den», han trykker og sier bekreftende til seg selv «Ja». «Veldig lett og 

selvforklarende synes jeg». På oppfølgingsspørsmålet sier han “nå er det ikke tilbakeknapp her. 

Hvorfor er det ikke det?”. Synes det hadde vært kjekt å ha en tilbakeknapp opp i venstre 

hjørnet, slik som istad. Trykker på lån og reservasjonsknappene om hverandre for å 

demonstrere at det ikke er noen tilbakeknapp der. Ser så menyen nederst, men synes den 

ligger for langt ned og “utafor”. 

 

Arrangementer:  

Trykker seg med en gang inn på “hva skjer”. Synes informasjonen under arrangementene er 

“veldig greit”. Trykker på tilbakeknappen, muligens for å markere at den var her denne gangen, 

men ikke under reservasjonssiden i forrige oppgave. På tilleggsspørsmålet sier han at han vil 

den skal bli synkronisert med google kalenderen sin og lagt inn med tid, sted, tittel, og en 

beskrivelse. Han vil også at den skal åpne browseren slik at han kan se hva den legger seg i 

forhold til, itilfelle han allerede har andre planer den aktuelle dagen. 

 

Telefonnummer og adresse:  

«Det regner jeg med ligger her, håper jeg» titter og trykker på knappen om RF. «Ja, veldig 

greit». På oppfølgingsspørsmål sier han at det passer hans behov at åpningstidene står øverst. 

Ikke noe han umiddelbart savner: ”Nei, veldig grei”. 

 

Tilleggspørsmål: 

 

Teksten:  

Under boksøk synes han veldig lite av tittelen kommer med, vil ha 3 linjer is tedet for 2. “ellers 

rent og fint og størrelsen er fin”, “lett å lese og stor kontrast”. 

 

Knappene:  
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Synes det er helt passe, greit å komme seg fra den ene funksjonen til den andre. Pilene er 

selvforklarende. Ikke tvil om hva som kan trykkes på, tydelig hva som er knapper. 

 

Navigasjonen:  

Tilbakeknappen savnet han et sted for å komme til siste siden han var på, som i browser, ellers 

fint. 

 

Tilbakemeldinger:  

Forny – en beskjedboks med bekreftelse med ny dato og frist, ellers er det meste 

selvforklarende. 

 

Ikonene:  

De fleste er innarbeidet. Boksøk kunne hatt et søkeikon, typ forstørrelsesglass ellers veldig 

selvforklarende. 

 

Savner funksjoner: 

Ingenting han krever, men kanskje en avansert funksjon der du kan scanne boken selv med 

egen mobil – qr-kode. Lån bok og få opp vindu der du kan holde opp mobilen foran strekkoden. 

Fjerne et ledd der, ellers inneholder den det han forventer av en slik app . Ryddig og fin app, 

enkel. Trenger ikke være så “fancy” synes han. “Lett å finne frem, rent”. 

Testdeltaker 5  

 

Boksøk:  

Brukerstartsiden som er klar allerede, boksøk. Skriver inn søket. Får en liste over bøker som 

handler om temaet. Hjelpetekst: Savner at det kan stå hvor mange faktiske treff det er på 

søkeordet. 

 

Reserver bok:  

Knappen reserver, da er den reservert. 

 

Bokens plassering:  

Går på vis meg hvor boken er, får opp et kart. Smiler. Hvorfor står det reserver her? 

 

Fornye lån:  

Gått på minside, samme som bibsys. Gå inn på lån, og huker av fornyer. Hvor er menyen etter 

den er reservert. Er den fornyet? Ser spørrende ut. Beskjed etter trykt forny om at lånet ble 

fornyet. 

 

Reservasjoner:  

Min side og under reservasjoner, meny nederst burde være synlig hele tiden og ikke ligge 

nedersrt. Utenom det ser siden grei ut med tittel, forfatter og status. 
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Arrangementer:  

Ville gått på menyen og hva skjer. 3 hendelser i november. Dato, tid og kanskje sted? 

Automatisk lagt inn navn og dato og tid på arrangementet. 

 

Telefonnummer og adresse:  

Brukt meny, gått til om rf. Der står jo alt da. Bøyer seg nærmere mobilen. Kart tok litt mye plass, 

utenom det så det bra ut. Lager en missfornøyd grimase i ansiktet. Har den informasjonen han 

forventer på en slik side. Ingenting han savnet. 

 

Tilleggspørsmål: 

 

Teksten:  

Går fint å lese for han. Prøver å zoome, men det går ikke. Lån/reservasjon hadde litt liten tekst. 

Har ikke logo heller. Han klarer lese, men virker litt bekymret for andres vegne. 

 

Knappene:  

Funker intuitivt med teksten under, ser jo fint ut. 

 

Navigasjon:  

Bortsett fra bugs i grafikken så fungerer den bra, skjønner alt. Minside nedre meny bør være 

synlig. 

 

Tilbakemeldinger:  

Det han sa om fornyelse-bekreftelse og hvor mange bøker søket omfatter 

 

Ikonene: 

 

Savner funksjoner:  

Han synes den inneholder alt han ville brukt en slik app til. Synes det er nyttig med kartet, slik at 

han slipper å mase på bibliotekaren. 

 

Funn og anbefalinger 
Når vi har kodet funnene har vi sett på svarene deltagerne har gitt på hver av oppgavene, 

sammenliknet de og trekt frem likheter og mangler som flere deltagere nevnte.  

Feil og mangler i applikasjonen 

 

Bokens plassering: TIlbakemeldinger på at kartet kan bli mer detaljert og ha med 

hyllenummer.  
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Fornye lån: Vil ha en bekreftelsesboks på fornyelse av lån, med ny/spesifisert frist. Kortest frist 

til leveranse bør stå øverst. Ønsker bilde av boka. 

 

Reservasjoner: Brukerne ønsker å få mer informasjon om boken ved å trykke på den. Ønsker 

også å få opp et kart og se hvor boken er. Dersom det er venteliste på boken ønsker de å se 

hvor lang denne er. Tilbakeknapp ønskes i denne funksjonen. 

 

“Hva skjer”: En person går til “Boksøk” når vedkommende blir bedt om å finne arrangementer 

på RF. Vedkommende resonnerer seg frem til riktig løsning og velger til slutt “Hva skjer”. Resten 

av deltakerne velger “Hva skjer” med en gang når de skal løse oppgaven. Samtlige brukere 

uttrykker forventning om at arrangementet skal legges inn i mobilens kalender når de trykker på 

knappen “Legg til i kalender”. Flere uttrykker også at de ønsker å motta varsel om 

arrangementet dagen i forveien. Dersom arrangementer krever påmelding burde man kunne 

gjøre dette via applikasjonen. De ønsker også en link til en side med mer utfyllende informasjon 

om arrangementet. 

 

“Om RF”: En bruker uttrykker et ønske om å finne utfyllende informasjon om biblioteket under 

“Om RF”. En deltaker trodde hun måtte trykke på logoen til Realfagsbiblioteket for å finne 

telefonnummer og adresse til biblioteket. Hun skjønte heller ikke “Om RF” forkortelsen. En 

bruker mener at vanlige åpningstider bør være større og tidligere at informasjonen burde være 

plassert rett under hverandre og være i linje. Samme person ytrer også et ønske om å få opp 

kartet over biblioteket i GPSen på mobilen sin. 

 

Tilleggspørsmål om design:  

 

Teksten: Flere kommenterte at svaksynte kan ha vanskeligheter med å lese teksten i 

applikasjonen. Titlene på bøkene som listes opp i boksøk hadde blitt lettere å lese dersom de 

hadde blitt vist over tre linjer i stedet for to. 

 

Navigasjon: En person savnet en tilbakeknapp øverst til venstre på “Min side”. Tre deltagere 

kommenterte at menyen forsvant da de var inne på “Min side”, noe som gjorde at de måtte 

scrolle på siden for å finne den igjen. Dette var en teknisk feil som oppstod under testen.  

 

Tilbakemelding: Deltagerne sa at de ønsket å få en bekreftelse når de fornyet et lån og at 

denne burde vise ny dato og frist for neste innlevering. De ønsker også å få beskjed om hvor de 

skal hente boken og frist for å hente denne når de trykker på knappen “reserver”. Dersom det er 

venteliste på en bok ønsker å vite hvor lang ventetid det er. En deltaker sa at han ønsket å få et 

spørsmål om han virkelig ønsket å legge til et arrangement når han trykket på knappen “Legg til 

i kalender”.  

 

Ikonene: Flertallet synes at ikonet “boksøk”  kunne vært et forstørrelsesglass.To av deltagerne 

mener at ikonet “hva skjer” er litt forvirrende, da det bare er ruter og ikke ligner på en kalender.   
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Savner funksjoner: Noen av deltakerne kommenterer at de kunne tenke seg informasjon om 

nyheter, relaterte boksøk, tidligere søk-liste og en scanneboks for QR-kode.  

Løsninger 

På bakgrunn av funnene som er nevnt over bør vi gjøre følgende endringer i applikasjonen:  

● Forbedre kartet under “Bok-søk” slik at det kommer frem hvor på hyllen bøkene er 

plassert.  

● På siden “Lån” under “Min side” bør det komme opp en beskjed om at “lånet er fornyet” 

når brukeren fornyer et lån. Bøkene bør rangeres etter fristen de utløper, det vil si at de 

som må leveres først havner øverst på siden og de som har lang tid igjen havner 

nederst. Vi bør også legge inn bilder av bøkene i listen slik at det blir lettere for brukeren 

å se hvilke bøker det er snakk om.  

● På “Reservasjoner” under “Min side” bør det stå informasjon om det er venteliste på 

bøkene eller ikke og i tillegg bør det legges til en tilbake-knapp.  

● “Hva skjer” siden: mulighet for å legge til arrangementer i mobilens kalender (f.eks. 

Google calender). Bør også være en link til en side med mer informasjon om 

arrangementet.  

● “Om RF”: legge til informasjon om biblioteket, for eksempel om nyåpningen. Bør også 

fremheve de vanlige åpningstidene og skjule åpningstider i forbindelse med høytider.  

● Forstørre teksten i menyer og lister. 

● Endre ikonet for “Boksøk” til et forstørrelsesglass. Endre ikonet for “Hva skjer” til noe 

som kan gi klarere assosiasjoner til arrangementer. 

 

Det hadde også vært ønskelig å implementere funksjonene som brukerne gav uttrykk for at de 

savnet i applikasjonen i neste fase av prosjektet.  

Måling av tilfredshet 

Fordi brukernes følelser knyttet til en applikasjon eller system kan være annerledes enn hva 

resultatet av et sett med oppgaver kan tilsi (Toftøy-Andersen & Wold, 2011) kan det være lurt å 

måle deltakernes tilfredshet med applikasjonen etter at de hadde interagert med den. Vi valgte 

å kartlegge testdeltakernes tilfredshet ved hjelp benyttet et System Usability Scale (SUS) 

spørrekjema som ble gitt til deltakerne etter at de hadde fullført oppgavene. Dette er det mest 

brukte spørreskjema for å måle brukervennlighet (Sauro 2011, s.1) og blir ofte brukt i 

forbindelse med testing på mobil. 

 

Resultatene fra testen gir deltakerne et snitt på 76,6 på en skala fra 0 - 100. Dette gir et resultat 

som kan defineres som godt over “good” (Bangor et. al, 2009). Poengscoren, deltakernes 

utsagn og resultatet av oppgaveløsningen indikerer at de var tilfredse med applikasjonen.  
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Figur 1: SUS-skjema som ble brukt for å måle tilfredshet. 

 

 

Resultater 
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Figur 2: Resultater fra spørsmål 1 fra SUS-spørreskjemaet. 

 

 
Figur 3: Resultater fra spørsmål 2 fra SUS-spørreskjemaet. 

 

 
Figur 4: Resultater fra spørsmål 3 i SUS-spørreskjemaet. 
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Figur 5: Resultater fra spørsmål 4 i SUS-spørreskjemaet. 

 

 
Figur 6: Resultater fra spørsmål 5 i SUS-spørreskjemaet. 

 

 
Figur 7: Resultater fra spørsmål 6 i SUS-spørreskjemaet. 
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Figur 8: Resultater fra spørsmål 7 i SUS-spørreskjemaet. 

 
Figur 9: Resultater fra spørsmål 8 i SUS-spørreskjemaet. 

 
Figur 10: Resultater fra spørsmål 9 i SUS-spørreskjemaet. 
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Figur 11: Resultater fra spørsmål 10 i SUS-spørreskjemaet. 

 

  



21 

 

Litteratur 
 

Bangor, A., Kortum, P., & Miller, J. (2009), Determining What Individual SUS Scores Mean: 

Adding an Adjective Rating Scale [Internett], Journal Of Usability Studies. Tilgjengelig fra: 

<http://www.upassoc.org/upa_publications/jus/2009may/bangor6.html> [sett 21 november 2012] 

 

Chojnowski, D. (19 februar 2010), Clean Metrics from Quick and Dirty Assessment: "The SUS" 

[Internett], HFI Connect. Tilgjengelig fra: <http://connect.humanfactors.com/profiles/blogs/clean-

metrics-from-quick-and> [sett 21 november 2012] 

 

Sauro, J. (2 februar 2011), Measuring Usability With The System Usability Scale (SUS) 

 [Internett], Measuring Usability. Tilgjengelig fra: <http://www.measuringusability.com/sus.php> 

[sett 21 november 2012] 

 

Sharp, H., et. al. (2009). Interaction Design: beyond human-computer interaction (2nd Edition). 

England, Wiley.  

 

Toftøy-Andersen, E. & Wold, J. G. (2011). Praktisk bruketesting. Oslo, Cappelen Damm 

Akademisk. 


