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Om undersøkelsen

• Synovate har på oppdrag for Oslo Museum og Oslo byarkiv 

gjennomført en brukerundersøkelse på nettstedet oslobilder.no

- Undersøkelsen er gjennomført som en såkalt pop-up undersøkelsen, dvs 

at et javascript  ble lagt inn på nettsiden slik at de som var inne på siden 

fikk opp en invitasjon til å svare på en undersøkelse

- 811 personer besvarte denne undersøkelsen i perioden Januar – Mars 

2011

- 49 personer har kjøpt bilder. 

• I denne rapporten presenteres resultatene grafisk og interessante 

funn kommenteres.
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Hovedfunn

• Sett fra brukerens side er oslobilder.no meget vellykket

• For de fleste brukerne ser nettstedet ut til å dekke et privat 

underholdningsbehov for å ”se tilbake i tid”. 

• Dette inntrykket dannes også av at en del forbedringsforslag 

går på å koble til kart og andre kilder som kan gi mer 

informasjon om innholdstemaet i bildene. Forslagene om 

brukerdeltagelse gir også et budskap om hvilken involvering i 

bildene/temaet brukerne har.

• Tilbakemeldingen om generell tilfredshet og funksjonalitet er 

gjennomgående meget god. 

- Trolig er det mest forbedringsinspirasjon å hente i å studere åpne 

svar, kommentarer og enkeltstående forbedringsforslag                            
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7 av 10 har gode erfaringer med oslobilder.no

94% av dem som har kjøpt 
bilder sier de har gode 

erfaringer med nettstedet! 
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De aller fleste synes det var lett å finne de 

bildene de søkte etter
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8 av 10 mener at søkefunksjonen er god

Hva er ikke bra med søkefunksjonen?

-Er for enkel

-Må bli lettere å spesifisere, konkretisere søk

-Savner mulighet til å søke i kart
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3 av 4 mener at informasjonen som følger 

med hvert bilde dekker deres behov
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Bildeutvalg og kvalitet scorer noe bedre enn 

dekking av periode og områder
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Flest fant frem til oslobilder.no via en 

søkemotor
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Flest besøkte oslobilder.no fordi de ønsket å

se bilder fra gamle dager 

De som har kjøpt bilder sier 

i større grad enn de øvrige 

at de lette etter bilder for å

bruke i ikke-kommersielt 

formål (27%) og i 
kommersielt formål (18%).
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6% sier de har kjøpt bilder fra oslobilder.no
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7 av 10 av dem som har kjøpt bilder synes 

at bestillingsprosedyren er god
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Og 8 av 10 synes at betingelsene for bruk, 

kopi og videre publisering var enkle å forstå
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Kommentarer og forslag til forbedringer

• Utlisting av drøyt 100 svar med forslag og kommentarer 

følger vedlagt i excel. 

• Filen er grovkodet i ulike typer kommentarer:

1. Konkrete forslag til forbedringer

2. Kommentarer til kvalitet i bilder og innhold i metadata

3. Ønsker om brukerinvolvering (dialog) og henvisninger til 

relevante nettsteder

4. Ønsker om større bildebase

5. Kommentarer knyttet til kjøp og rettigheter

6. Forslag om karthenvisning

7. Generelle kommentarer til at man liker Oslobilder.no


