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Verktøyene finner du her: 

bit.ly/tools-for-testing 



Har dere 
gjort bruker-

testing?



Vet du hva dette ikonet 
betyr? 
 
 
 
 
 
 
Spørreundersøkelse med 4273 nordmenn, 2014 

Mobil: 

53% 
sa nei

Desktop: 

73% 
sa nei





1 av 3 
problemer 

eksperter finner 
er falsk 
alarm

1 av 2 
problemer 

brukerne har 
overses av 
ekspertene
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d Flere små og 
hyppige tester er 
bedre enn store 
tester sjeldnere



#1 
Mikrotesting av 
innhold 
Tid: 30 min+ 
Pris: Gratis



QUESTION 1
Read the title and description. Write down 
3-4 questions you expect will be answered 

on this page. 

Don’t peek!



Dementia
Get advice from professionals.

The first signs of dementia are often vague, and it may therefore be difficult
to make a diagnosis. Many people with dementia say that they are
experiencing things that were simple, has become more difficult.

Some of the early signs of dementia are:

What can you do?
Are you worried if you or a loved one has dementia, you should contact a
GP. It can take time to make a diagnosis of dementia. Before contacting a
GP, you may want to think through, and note a few key words about these
points:

reduced attention and concentration: You may think it's been difficult
to follow a conversation.

�

memory failure: You experience a sudden feeling to have forgotten
what you have done earlier in the day.

�

language problems: You may have trouble remembering what things
are called.

�

sudden moments of confusion: You might find that you lose track,
even in simple everyday situations.

�

situations you have experienced that has made you worried�

if you've talked to the person you are worried�

if you want to be with the doctor�

Tilbakemelding 
på behov, ikke 
grammatikk





Hva forventer folk å 
finne på Kondomeriets 

side om orgasme-
garanti?



#2 
Ut på gata 
Tid: 1-8 timer 
Pris: Snacks



Så lett er det:















Hva skaper friksjon i 
kjøpsprosessen?



#3 
Informasjons-
arkitektur 
Tid: 30 min+ 
Pris: Gratis / $99-199 per 
måned















Hvordan kategorisere 
elprodukter så folk flest 

skjønner det?



#4 
Første klikk 
Tid: 30 min+ 
Pris: Gratis / $99-199 per 
måned







Skjønner folk hva som 
er lenker videre til 

produkter og hva som 
bare er bilder?



#5 
Scrolling, klikking 
og hovring 
Tid: 30 min+ 
Pris: Gratis (f.eks. Hotjar + 
Google Analytics)













Scroller folk ned for å 
lese 

produktbeskrivelsen?



#6 
Fant du det du lette 
etter? 
Tid: 15 min+ 
Pris: Ofte gratis







http://oslobeta.no/2015/10/02/statustikkinator/

http://oslobeta.no/2015/10/02/statustikkinator/


Fant folk svaret på 
hvilken barberhøvel de 

burde velge?



#7 
Labtest 
Tid: 1 dag til planlegging, 1 
dag til gjennomføring 
Pris: Belønning til brukere 
+ sette opp lab



Testmaskin Observasjon+ Hangouts+







Hvis du tester på 
mobil



«Hugging»



20-30 minutter pause 
mellom hver test



Få testpersonen til 
å tenke høyt



Hva tenker du nå?

Jeg leter etter 
menyen...

Få 
brukeren til å 
tenke høyt og 

still åpne 
spørsmål



Hva skjer hvis jeg 
trykker her?

Hva tenker du burde 
skje hvis du trykker der 
da?

Pass på at du 
ikke hjelper 

brukeren



Hvordan lede en 
test uten å lede 
veien?



Jeg har laget et nytt design for 
sidene så jeg lurer veldig på hva 
du synes. 

De som har laget nettsidene 
trenger hjelp til å finne ut om de 
fungerer godt nok.



Så flink du er! Du klarer jo 
alle oppgavene med en gang!

Tusen takk for hjelpen, da 
går vi videre til neste 
oppgave.



Det hadde gått mye fortere 
om du bare hadde trykket på 
meny-knappen.

Her har sidene stort 
forbedrings-potensiale, ja. 
Takk for hjelpen!



Sukk…



7 metoder: 
1. Mikrotest av innhold 
2. Ut på gata 
3. Informasjonsarkitektur 
4. Første klikk 
5. Prototypen møter brukere 
6. Fant du det du lette etter 
7. Labtest
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Tusen 
takk!

Ida Aalen 
idaaa.no 

hei@idaaalen.no 
bit.ly/tools-for-testing

http://bit.ly/tools-for-testing

