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Frågeställning:
Hur skall man, med en lämplig pedagogisk
struktur samt informativt sätt, göra information om industriellhistoria
tillgänglig för allmänheten.
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Sammanfattning

Ett antagande för det här examensarbetet är att det mest effektiva sättet att sprida
informationen om den industriella historien är att digitalisera den. Målet är att finna det mest
effektiva digitala navigationssystemet för industriell historia genom att presentera den
industriella historien med hemsidemallar av olika navigationsdesign och sedan testa dessa
mallar på utvalda användare. Arbetet visar att det är möjligt att rangordna navigationssystem
för hemsidor enligt deras effektivitet. Två grupper testades, Internetutvecklare och
Internetanvändare. Resultaten från testen användes för att bestämma vilket navigationssystem
vi rekommenderar.

Abstract

The presumption for this thesis is that the most efficient way to spread information is to
digitalise it. Identifying the most effective digital navigation system is the aim. A presentation
of industrial history was shown on homepages with different navigation systems which were
tested by a number of users to find the effectiveness of each navigation system. It is
concluded that the homepage navigation systems can be graded regarding their effectivity.
Two user groups where tested, experts and experienced users. The groups showed their
highest effectiveness on different homepage navigation systems, but performed equally well
on the system that was second most effective in both groups.
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Kap 1 Introduktion

Bakgrund

I det moderna samhället bygger vi nya, större, högre och mer hållfasta byggnader. Vi har på
mindre än hundra år gått från ett samhälle där man, för att spara på resurser, t.ex. sydde
finkuddar från gamla mjölpåsar, till ett samhälle där en stor del av det som använts kastas,
utan en nämnvärd eftertanke.
I detta samhälle har vi människor vars yrke är att hitta och utvärdera vad som är av värde att
bevara för nuvarande och kommande generationer. Gamla industriella byggnader är ett av de
objekt som väcker olika känslor hos människor. Den bild som folk får när de tänker på sådana
byggnader är mycket olika och den information som finns kan vara svår att hitta.
Den industriella aspekten av vår historia har hittills blivit försummad enligt, Henrik Borg,
som arbetar på Regionsmuseet Kristianstad/Länsantikvarien i Skåne. En av anledningarna till
att de historiska industriella byggnaderna inte har uppmärksammas, är att allmänheten ofta
uppfattar dem som fula. De har inte uppförts för att vara vackra, så som våra slott och
herrgårdar, utan för att producera en eller annan produkt. Andra problem med byggnaderna
kan vara miljögifter, att byggnaden är uppförd för en mycket specifik verksamhet, tex.
repslagning, som gör den svår att anpassa till annan verksamhet och att marken som
byggnaderna står på är mycket värdefull, t.ex. norra hamnen i Helsingborg.
Henrik Borg påtalar även att många av dessa byggnader är i dåligt skick efter många års
förfall och att restaureringskostnaderna kan vara mycket höga. Att kunna se potentialen i
dessa byggnader, när de är så förfallna, kan många gånger var svårt och det kan därför vara
besvärligt att hitta nya användningsområden för dem.
Som Henrik Borg nämner, så uppfördes dessa byggnader enbart i åtanke för produktion av de
varor som tillverkades där. När byggnaderna uppfördes var det en ny tidsålder, detta var en
del av industrialiseringen. Utsmyckningar hade ingen plats i en tid då allt skulle ha en
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funktion. Det är under den här produktionsdrivna perioden som funktionalismen utvecklades.
Dessa byggnader var inte byggda för att vara vackra, men dåtidens människor kom att ha den
synen på dem, då de menade att, ur bruksföremålets funktion skulle dess skönhet frambringas
(Mollerup, 1997). Detta kan tydligt ses i boken ”Vers une Architecture” (Le Corbusier, 1923),
där former som kuben, klotet, cylindern, käglan och pyramiden kallas primärformer. Dessa
former utses till de vackraste formerna i vår universum och man byggde därför byggnader
som kombinationer av dessa former. Det kan uppfattas som ironiskt att mindre än 100 år
senare så anses exakt samma byggnader som tråkiga och fula. Då byggnaderna uppfördes för
produktion och därför placerades avsides från annan bebyggelse, har många av dessa
byggnader rivits eller förfalligt efter det att produktionen flyttats eller avslutats. Det finns
därför inte så många byggnader bevarade från denna epok. Några av de industrier som har
funnits i Skåne och som är av intresse för det här arbetet, pga. deras ålder och raritet, är
brännerier, mejerier, stärkelsefabriker, tegelbruk, sockerbruk, tobaks- och humleodlingar,
vindmöllor, torvindustri, träindustri, fruktodlingar, stenindustri (alunskiffer, diabas, kalksten,
kaolin), och gruvindustrin (blyglans, järnmalm, stenkol) (Trellid, 1994).
De byggnader som har klarat sig bäst från förfall är de som är uppförda i sten eller tegel
eftersom dessa inte ruttnar bort, som tex byggnader av trä gör, och över lag inte kräver lika
mycket underhåll som andra material. Även sådana byggnader som blev uppförda med tex en
vacker och påkostad fasad eller detaljer har haft en större möjlighet att klara sig. Dessa
byggnader har haft enklare för att tilltala nya ägare eller också har man kunnat få
allmänhetens stöd för en restaurering.
Industribyggnadernas läge, antal och storlek har varit avgörande för om de använts till annan
verksamhet, efter det att dess ursprungliga ändamål försvunnit. Ett exempel på detta är
mejeribyggnader. De låg ofta inne i samhällena och var i en hanterbar storlek, då de ofta, bara
var lite större än en vanlig modern villa.

Problemformuleringen

Industrialiseringens första tid var kaotisk och händelserik. Mycket hände på kort tid och det
som är kvar idag smälter in i bakgrunden eller ruttnar sakta bort. Hur ska man på bästa sätt
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informera om en så dynamisk tid? Mediet som väljs är mycket viktigt för hur
genomslagskraftig informationen kommer att vara. Medier som är interaktiva, tillåter folk att
ta en aktiv del i sitt sökande, vilket gör det mindre enformigt. Med sina möjligheter till både
statiskt och dynamiskt innehåll förefaller nätet att vara det mest idealiska mediet. Med
datorers utbreddhet i dagens samhälle, där 82% av befolkningen använder Internet (första
kvartalet 2004, Statistiska Centralbyrån), är det en viktig informationskanal. Det som blir det
verkliga problemet är, hur en hemsida ska vara utformad för att den ska nå sin målgrupp. Den
måste vara användbar så att även en ovan Internetanvändare lätt kan hitta det som sökes. Det
är lätt för användarna att fokusera för mycket på tekniken, så att de glömmer anledningen till
att de är där. Det är därför viktigt att navigeringen fungerar bra så att användaren, så långt det
går, inte behöver fokusera på att leta efter informationen.

Frågeställning:

Hur kan personer som är intresserade av skånsk industriell historia på bästa sätt informeras
via en hemsida.

Syfte

Föreslå hur en hemsida för industriell historia bör vara utformad.

Disposition
Uppsatsen innehåller totalt sju kapitel. I kapitel två kan man läsa metoden till denna uppsats.
Kapitel tre innehåller en genomgång av de förundersökningar som utfördes i det initiala
skedet av uppsatsen.
Kapitel 4 går igenom den användbarhetsteori som senare står till grund för den argumentation
av hemside och galleri design som kapitel 5 lägger fram. Användbarhetsteorin är hämtad från
7

böcker, uppsatser och hemsidor av ledande figurer inom området, och tar upp, för den här
uppsatsen, relevanta rekommendationer. Hemside och galleri designerna är framtagna genom
en undersökning av populära hemsidor, för det användartest som uppsatsen bygger på.
I kapitel 6 visas den data som insamlats under användartestet som utfördes på de hemside och
galleri design som presenterade i kapitel 5. Resultaten från detta användartest är sedan
redovisade i kapitel 7.
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Kap. 2 Metod
Som ämne, har användbarhet i datorer endast funnits sedan ca 1970 - talet. Den är en ung
disciplin som fortfarande håller på att utformas. Det som finns dokumenterat är ofta i bokoch artikelform eller så ligger informationen direkt på hemsidor av ledande personer inom
ämnet. Baserat på resultaten från tester är förhoppningen att komma fram till hur en hemsida
kan vara utformad för att den ska accepteras av ett brett urval slutanvändare med intresse för
industriell historia. Mycket av litteraturen som är skriven inom användbarhet, är skrivet på ett
informellt sätt, med exempel från verkliga livet. Det finns inga absoluta svar på hur man ska
göra för att uppnå önskat resultat. Inga regler, bara rekommendationer, eftersom ämnet inte är
något oföränderligt som tex fysik där mycket kan bevisas vetenskapligt. Användbarhet avser
människor och hur de interagerar med saker, vilket är närmare statistik än fysik. Hur folk gör
saker ändras inte markant från år till år men folk ändras en aningen och vad som var en nära
nog absolut sanning, kan vara nästan helt oanvänd teknik i samma sammanhäng några år
senare. Det är därför det inte finns några regler inom området, utan bara rekommendationer.
Jakob Nielsen kommenterade, i sin Alertbox ”Durability of usability guidlines” (17 januari,
2005), att från en handbok med 944 rekommendationer i utformandet av datorprogram för
Amerikanska flygvapnet 1986, så var 70% av rekommendationerna giltiga än idag. Den
vanligaste anledningen till att en rekommendation blev ogiltig, för dagens programutformare,
var att tekniken som rekommendationen avsåg, inte används längre.

Metod för att välja litteratur.

En av de platser som erbjuder information om både äldre och nya upptäckter, inom området
användbarhet, är hemsidor av kända användbarhetsexperter som Jakob Nielsen och Donald A.
Norman. Det finns ofta listor över rekommenderad litteratur som experterna skrivit, för de
som vill veta mer. I vissa fall så erbjuder de gratis nerladdning av böckerna i pdf format, vilka
annars kan vara svåra att få tag på. Några har, som Jakob Nielsen, en följetång av
användbarhetsråd som ständigt uppdateras. Eftersom många hemsideutvecklare är amatörer,
så har några användbarhetsexperter valt att visa vad man kan göra på en hemsida, eller inte
borde göra, genom att exemplicera detta på sina hemsidor. Med detta och genom exempel
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från existerande hemsidor, som har designproblem, med förklaringar utifrån dessa, hoppas de
sprida god användbarhet (Vincent Flanders, www.webpagesthatsuck.com ) eller chockera
besökarna till förståelse för vad som inte fungerar (www.budugllydesign.com ). Hemsidorna
är väldigt underhållande och lärorika, men kan i många fall vara svåra att referera till, då de
inte definierar några specifika regler för vad som är bra eller dålig design. Dessa hemsidor är
inte gjorda för att visa specifika fel, utan för att påvisa felen i ett sammanhang.
Att intervjua sakkunniga, få deras råd och be dem om referenser om lämplig litteratur, ger en
bred kunskapsbas och kännedom om litteratur av intresse, som annars inte hade
uppmärksammats. Mycket av den litteratur (Pearrow, 2000, Bergman, 2002,)som har använts
i undervisningen på Mediainformatikprogramet kan användas. Eftersom många av kurserna
på programmet handlar om användbarhet och hur man utvecklar digitala medier, så anses
litteraturlistorna från kurserna vara ideala att utgå ifrån. Böckerna har dessutom en
källförteckning över vad författarna har använt, inom ämnesområdet.
En förundersökning av det tillgängliga materialet inom industrialisering har genomförts för att
ta reda på om den är digitaliserad eller går att digitaliseras. För att överhuvudtaget gå vidare i
forskningsprocessen så genomfördes en undersökning för att utreda hur sidor med lika eller
liknande information, var utformade. Detta för att kunna utforma de mallar som senare
användes i användartesterna.

Metod för framtagning av en kravspecifikation till Webhemsidorna.

En genomgång av olika böcker inom ämnet användbarhet, genererade fakta i hur en hemsida
bör vara utformad och hur hemsideanvändare navigerar med hjälp av olika design. Från dessa
fakta blev ett antal rekommendationer formulerade.
Vid genomgång av de arbeten som har utförts tidigare, så har det kommit fram att de flesta
användbarhetstester är framtagna från engelskspråkiga hemsidor. Detta är för det mesta inte
några problem, förutom att några hemsidedesign som är vanliga på svenskspråkiga hemsidor,
men som nästan aldrig dyker upp i engelskspråkiga, inte har utvärderingar som kunnat hittats.
Exempel på vanlig design på en svenskspråkig sida med detta problem är bild nr. 4 i Kapitel
4.
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Metod för design

Hur en hemsida formges har stor betydelse för hur den kommer att användas. Det finns många
alternativ och vissa försöker utveckla helt nya sätt att presentera sitt innehåll, ofta med
otillfredsställande resultat. För att undvika detta problemet så har populära hemsidedesign
använts. Dessa är framtagna efter att ett 50 – tal populära hemsidor, både engelsk och svensk
– språkiga, besöktes och de vanligaste designen användes för att konstruera 6 hemsidesmallar.
Sedan har användartesten utförts med de framtagna mallarna och från resultaten kan man se
vilka design som fungerade bättre än de andra. Sökfunktioner har medvetet valts bort i
hemsidedesignen. Detta för att testanvändarna i användartestet inte skulle kringgå de
navigationshinder som testet önskade undersöka.

Urval
1. Steg för steg, hur alternativen valdes.
De vanligaste webdesign som används på svenskspråkiga hemsidor valdes. Detta för att hålla
dem inom ”de facto” standarderna som dessa hemsidor har idag. Navigation och utseende på
hemsidor som inte är för tex musikband, underhållning, personliga hemsidor osv. bör kännas
bekanta för besökarna (Vincent Flanders). Man ska inte behöva leta på sidan för att hitta var
vanliga funktioner är placerade. Användare förväntar sig att hitta vanligt förekommande
funktioner på motsvarande plats på liknande hemsidor (Bernard, 2002).
De design alternativ som tagits fram, utifrån en analys av nätet, går att finna i kapitel 4.
2. Argumentation för den mall som borde prestera bäst.
En av de starkaste faktorerna för effektiv navigering på en hemsida är användbarhet. Detta är
en av många faktorer som kan ändra effektiviteten i navigeringen på en hemsida. Med denna
utgångspunk så borde en hemsidesmall som införlivar användbarhet, vara bland de mest
effektiva hemsidesmallarna i användartestet. Därför har i förväg, en hemsidesmall valts ut
med omsorg, för att vara den som borde generera bäst resultat i användartesterna.
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Totalt har 6 olika
hemsidesmallar tagits fram
och testats för att konstatera
vilken av dem som är
effektivast. Den
hemsidesmall som jag anser
införlivar användbarhet och
därför borde ge bra resultat i
testen är mall 4 som ses här
sidan om. Den ger en
mycket snabb överblick
över var allt ligger och hur information har blivit sorterad. Detta har stor betydelse, då
testanvändarna inte är vana vid hemsidan och kommer som mest att ha haft liknande
informationssortering 5 gånger tidigare, vid test av andra mallar i testen. Informationen i de
olika hemsidesmallarna är densamma, enbart navigationsdesignen är annorlunda.
Underlänkarna är alltid synliga och nästan alla länkar är fullt synliga under all navigering. De
enda länkarna som inte är synliga i navigeringen är artiklar. Dessa kan enbart nås från
huvudsidan.

Metod för val av försökspersoner

Två grupper testanvändare har valts med utgångspunkt från nedan.
Om två olika grupper ska genomföra testen så behövs, enligt Jakob Nielsen (Nielsen, 2000) 34 användare från vardera gruppen. Detta påvisar han genom en matematisk formel för antalet
användbarhetsproblem man upptäcker per testanvändare i ett användartest, enligt följande:
N(1-(1-L)n)
n = antalet användare
N = totala antalet användbarhetsproblem
L = proportionen användbarhetsproblem som en användare upptäcker

12

Det vanligaste värdet på L i alla de studier som Nielsen har gjort är 31%. Om dessa värden
placeras i en kurva får man följande:

Den formulan som Jakob Nielsen har använt för att räkna ut kurvan är följande:
U = N(1-(1-L)n)
U = 1-(1-L)n
med L = 0.31 som antaget värde och N = 1 för att få fram skalan 0 – 100%.
Som kurvan tydligt visar så hittas de flesta problemen redan med de 3 första testanvändarna,
därefter sjunker antalet hittade problem markant och efter 6 testanvändare är det mindre än
20% användbarhets problem som inte är hittade. Kurvan visar dessutom att för att hitta alla
användbarhetsproblem på en hemsida krävs 15 testanvändare. Då användartesten enbart vill
komma fram till vilken navigationsdesign som är att betrakta som bättre och inte att hitta alla
problem i designen, togs beslutet att de båda grupperna, ska innehålla 6 testanvändare
vardera. Det valda antalet deltagare innebär att mer än 80% av de problem som
hemsidesmallarna har kommer att ha upptäckts av testanvändarna och kommer därför att
återspeglas i resultaten. Nielsen rekommenderar även att om man har två mycket olika
grupper användare så bör man göra en testomgång med vardera, detta för att deras beteende
på hemsidan kan vara mycket olika.
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De två grupper som kommer att testas är:
1. Internetutvecklare (personer med kunskap inom hemsideutveckling)
2. Internetanvändare (slutanvändare)
Internetutvecklare
Det är viktigt att välja någon som är expert inom webbdesign, eftersom de ser hemsidor från
en annan infallsvinkel än andra. Det är deras expertis område och de bör veta vad som
fungerar och vad som inte fungerar. De kan även hitta problem som vanliga användare inte
skulle se eller som någon som har arbetat på projektet inte skulle se eftersom de blivit
”hemma blinda”.
Internetanvändare
De som kommer att vara slutanvändare av en hemsida angående industriell historia lär vara
mer eller mindre Internetvana användare. I testerna har valts Internetanvändare, som är vana
att använda Internet för att ta fram information. Inte vana Internet användare har valts bort då
troligtvis enbart ett fåtal av denna typen av avändare hade använt en hemsida, utan hade sökt
sig till mer traditionella informations kanaler istället. Man kan hitta många design och
navigationsfel med hjälp av Internetutvecklare, men det är svårt att förutspå vad vanliga
användare kommer att göra på en hemsida. Testen med Internetanvändare är mycket viktigt
eftersom de kommer att finna problem i navigationen som Internetutvecklare ej skulle förutse
(Pearrow, 2000).
Stickprovet för undersökningen valdes slumpmässigt ut av de individer som uppehöll sig i
och runt Högskolan Kristianstads bibliotek under den period som användartesterna utfördes.
Individer som studerat på Mediainformatikprogramet vid Högskolan Kristianstad bjöds även
in för att kompletera Internetutvecklar gruppen, då denna saknade användare. Innan
användarna började användartestet, tillfrågades de hur Internetvana de var. Beroende på hur
de svarade på detta, placerades de i en av användargrupperna.

Metod för framtagning av frågor och test
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Det är rekommenderat att man ska göra en iterativ testning, där man testar hemsidorna med de
två grupperna. Första gången, går man igenom hemsidan och ändrar designen för att sedan
testa hemsidan med de två grupperna igen och så vidare (Pearrow, 2000). Eftersom det är en
undersökning där olika design jämförs med varandra, blir en iterativa process meningslös.
Iterativ process används för att stegvis förbättra hemsidor men denna undersökning vill enbart
ta reda på vilket designupplägg som fungerar bäst. Enbart en stor testomgång med vardera
grupp genomfördes där var och en av användarna fick se de olika mallarna och testa dem.
Ordningen som mallarna visades i, skiftade mellan de olika användarna, för att garantera att
deras omdömen inte färgas av den ordning som de visades i och därmed ge felaktiga
testresultat. Testpersonerna blev ombedda att utföra specifika uppgifter på de olika mallarna.
Tiden som det tog för dem att utföra uppgifterna och antalet klickningar, kontrollerades.
Utöver detta noterades om den som testade hemsidan, valde att klicka på loggorna eller på
tillbaka-knappen på webbläsaren, för att återvända till huvudsidan. När mall 1 testades så
noterades om textlänken eller bildikonen valdes för att navigera. Mall 1 är dessutom den enda
hemsidesmallen som har ikoner. Efter varje malltestning, så ombads testdeltagarna att gradera
hur de upplevde hemsidan, i ordning 1 - 6 och även galleriet 1 - 6. Eftersom gallerierna var 5
till antalet så fick de graderas 1 -5 när de bedömdes separat, en av gallerimallarna användes
två gånger. Därefter, gjordes en ny testomgång med nästa mall, följd av gradering. När
samtliga mallar testats, fick testanvändaren gradera samtliga hemsidesmallar i en ordning 1 –
6 där ingen av hemsidemallarna fick ha delad plats. Likadan gradering skedde vid graderingen
av gallerierna där användes ordningen 1 - 5. Graderingarna var, för enkelhetens skull, lika
som antalet mallar i den kategorin.
Det fanns 6 mallar på olika hemsidor och 5 mallar på olika bildgalleri, dessa gick att
kombinera på två olika sätt för att göra ett användartest. En stor test gjordes där varje
hemsidesmall hade en gallerimall integrerad i hemsida och en av gallerimallarna användes två
gånger eller så utfördes två separata tester, en för hemsidemallarna och en för gallerimallarna.
En kombinerad test av både hemsidesmall och gallerimall, ansågs vara bäst vid denna
testning, för det gav hemsidorna mer djup på ett naturligt sätt, med fler sidor, vilket gjorde
navigationstesterna mer verklighetstrogna. Ett separat galleritest hade varit svår att utföra,
eftersom man enbart hade kunnat klicka fram större bilder på det man redan sett, eller få fram
lite mer information. Om man utför ett test med 6 hemsidemallar och 12 försökspersoner, dvs.
6 personer i vardera testgrupp, så blir det enklare att se till att ingen av försökspersonerna får
hemsidorna i samma ordning. Protokoll rörande ”Internetutvecklare”, markerades med ett
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”E” direkt följt av ett nummer, 1 - 6. Tester som utförts av testgruppen ”Internet” markerades
med ett ”D” direkt följt av ett nummer, 1 - 6. Detta innebär att varje testsession har ett unikt
”namn”, vilket förenklade processeringen av papper. Det visar dessutom i vilken ordning
mallarna testades av enskild testperson. Den siffra som testsessionens namn slutar med, är
numret på den mall som testet började med.

Frågornas uppbyggnad
Innan användartesterna började, blev testanvändarna instruerade att de svar som ska finnas av
dem, ska vara svar som de tycker ger svarar på frågan. Om testanvändaren inte kan hitta ett
acceptabelt svar på sin fråga, kan denne ”ge upp” genom att säga detta, vilket noterades. På
det sättet får man reda på hur lång tid eller antalet klickningar som det tar innan en
testanvändare ger upp på en uppgift. De frågor som testanvändarna ombads svara på, var
upplagda så att om frågorna utförs i den ordning de står i, så kommer testpersonen att lösa
några navigationsproblem. Några av dessa navigationsproblemen är att ta sig tillbaka till
huvudsidan utan en länk som säger ”hem” och att hitta ett galleri på hemsidan. Att inte ha en
länk där det stod ”hem”, var ett medvetet val, för att ta reda på hur testanvändaren valde att gå
till väga, utan en självklar länk. Det är vanligt att hemsidors loggor har en länk till
huvudsidan, utan att loggan markeras som en länk. Hur självklar en sådan länkning upplevs
när ingen annan ”hemlänk" går att finna, testades därför. På mall 1 gick det lika bra att trycka
på textlänken som på ikonen, strax ovanpå textlänken. Ikonerna var inte markerade som
länkar, vilket loggorna var. Ikoner används för snabbare navigering, när användaren är van
vid hemsidan, men hur används de när användaren inte använt sidan tidigare? För att reda ut
det , så noterades om testanvändarna klickat på textlänken eller ikonen när de navigerade på
mall 1. Gallerierna på mallarna fanns antingen direkt på huvudsidan eller under länken
”vindmöllor”, beroende på om galleriet i fråga enbart har bilder på möllor eller om de har
blandade industrihistoriska bilder. Detta kan leda till viss förvirring hos testanvändarna då de
blir ombedda att hitta en ritning av en mölla. Där de tyckte den naturliga platsen för en ritning
av en mölla borde vara, visar på hur man borde lägga upp bilder, blandade eller under
ämnesord. Frågan om att hitta en skärmsläckare, var konstruerad för att se var testanvändarna
skulle söka efter nedladdningsbara multimediafiler, om en länk vid namn multimedia eller
liknande inte fanns. Valet att lägga dessa filer under ”för barn” var för att många hemsidor har
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nedladdningsbara filer och annat ”skoj” under deras barnavdelning. Det var därför det logiska
stället att placera dessa filer.
Här nedan redovisas frågorna som användes i användartesterna.
Frågor till hemsidorna
Fråga 1.

Hur många mejerier fanns det 1940?

Fråga 2.

Vad används Mullsjö mejeri till idag?

Fråga 3.

Vem ägde det nu förfallna Carnegiska sockerbruket 1839?

Fråga 4.

Hur många möllor fanns det i Skåne 1993?

Fråga 5.

Försök hitta en ritning av en mölla. (Obs, finns ej på alla hemsideversioner)

Fråga 6.

Gå till en artikel om barnarbete förr i tiden.

Fråga 7.

Hitta en skärmsläckare till datorn, på hemsidan.

Fråga 8.

Hitta en länk till Riksarkiven.

Fråga 9.

Varför lades Fibbehyttan ner?

Fråga 10.

När ifrån är det äldsta bevarade privilegie brevet för Kopparberget?

Fråga 11.

Se om det går några guidade turer i Kristianstad.

Fråga 12.

Hitta en översiktskarta över var välbevarade äldre industrier finns.

Metod för tolkning av empiriskt resultat.

Resultaten av testerna är samlade i ett Excel ark. De graderingar som utförts av
testanvändarna är samlade i fyra tabeller högst upp på arket. Testresultaten av tid och antal
klickningar är samlade i varsin tabell för varje testsession, var för sig.
För att kunna jämföra numeriska värden av så olika karaktär som tid(sec.), antalet klickningar
och testanvändarnas egna graderingar, så är dessa normaliserade till en enhetlig nivå. Detta
gjordes på följande sätt:
a = ∑ testanvändarnas egna graderingar av alla hemsidemallarna(mall)
b = ∑ antalet klickningar på alla mallarna
c = ∑ tid(sec.) på alla mallarna
Normalisering av a = c÷a = K1
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Normalisering av b = c÷b = K2
Testanvändarnas graderings omvandling = ∑(per mall i graderings tabellen) * K1
Antalet klickningars omvandling = ∑(per mall i antalet klickningars tabell) * K2
På detta sätt blev samtliga tre värden (tid, antalet klickningar och graderingar) på en
jämbördig nivå och kan därför jämföras mot varandra.
Därefter blev normaliseringsvärdena omräknade till poäng, kallade ”points”. Dessa ”points”
är till för att förenkla en gradering av hemsidorna i en 6 siffrig skala, där 1 är bäst och 6
sämst. Den hemsidemall med högst ”points” är den som har gjort bäst ifrån sig. ”Points”
räknas ut på följande sätt:
Points = ∑ (normaliseringsvärdena i aktuell tabell) ÷ normaliseringsvärdena(per mall i aktuell
tabell)

18

Kap 3 Förundersökningar

När olika problem och frågor har stötts på, under det initiala skedet av examensarbetet, så har
explorativa förundersökningar utförts (Patel, Davidson, 1991). Dessa förundersökningar är
samlade och beskrivna i detta kapitel.

Förundersökning 1

Museum har stora arkiv med bilder och texter. Dessa är sällan digitaliserade och därför
fastställdes om några studier angående kostnasperspektivet vid digitalisering hade förekommit
tidigare.
En initial undersökning gjordes för att utreda om kostnadsperspektivet vid digitalisering av
bildarkiv är väl utforskat.
Om så är fallet, kan dessa dokument ge en överblick över vad som tidigare gjorts inom ämnet.
Om ett arbete om kostnadsperspektivet vid digitalisering av bildarkiv finns, så borde
universitets- och högskolebiblioteken ha dem, då de ligger inom deras intresse. Även museum
borde äga eller veta om sådana texter av samma anledning som universitets- och
högskolebiblioteken. Därför valdes dessa, som goda utgångspunkter för telefonintervjuer, för
att fastställa om dokument om kostnadsberäkningar vid digitalisering existerar.
En kostnadsberäkning av bilddigitalisering utförd som examensarbete bör finnas i universitets
biblioteksarkiven och dessa går att söka i, från högskolebibliotekens hemsidor. En sökning i
dessa arkiv, med olika kombinationer av sökord (kostnadsberäkningar, digitalisering,
digitaliseringskostnader, bilddigitalisering, digitala arkiv osv.), gav inga träffar. Av detta dras
slutsatsen att inga examensarbeten har utförts under detta ämne. För att se om någon hade
skrivit om ämnet och publicerat det i Sverige, togs kontakt med Lunds universitetsbibliotek,
som är en av de platser med ett exemplar av allt som publicerats i Sverige och bad dem
undersöka om de hade några böcker eller andra dokument inom kostnadsberäkningar vid
digitalisering av bilder. Kontakt togs även med ekonomi och teknikbiblioteken som är under
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Lunds universitetsbibliotek och Högskolan Kristianstads bibliotek. De mindre
institionsbiblioteken på Lunds Universitet är specialiserade på sina ämnen och kan därför
dessa bättre än huvudbiblioteken. Högskolan Kristianstads bibliotek kontaktades för att
garantera att inget arbete missats. Samtliga tillfrågade bibliotekarier kunde inte hitta några
arbeten inom ämnesområdet.
Slutsats:
Varken examensarbeten eller publikationer hittades om kostnadsperspektivet vid
digitalisering av bildarkiv i Sverige. Däremot finns det kostnadsberäkningar hos museum som
utför bilddigitalisering av de arkiv de har. Det är därför svårt att få se kostnadsberäkningar, då
dessa ogärna visas för utomstående. Detta gör det svårt att få en överblick av vad som redan
har gjorts och hur.

Förundersökning 2

Vilka bilder finns på historiska industrier och är de möjliga att använda på en hemsida? Det är
väsentligt att känna till bildunderlaget för att veta om det är möjligt att ha en hemsida i ämnet,
med många illustrerade bilder. Vilket format bilderna finns sparade som och i vilken kvalité
bilderna är i, dvs. om bilden är sudding eller otydlig pga. tex. ålder, är viktigt att veta. Detta
för att bedöma om de kan användas på en hemsida. Man kan dela in det här i tre frågor:
1. Finns det bilder eller är det möjligt att skaffa?
2. Är dessa bilder tillgängliga utan några större investeringar?
3. Passar de tillgängliga bilderna för publicering på Internet?
För att svara på de två första frågorna, kontaktades Henrik Borg på Regionsmuseet i Skåne.
Enligt honom finns det fotoarkiv både på museer och privata samlingar. Många av dessa är
redan öppna för allmänheten. Tillgängligheten av dessa bilder är skiftande. Vissa av arkiven
är med i digitaliseringsprojekt vilket ökar deras möjlighet till att öka tillgänglighet, medan
andra än så länge enbart existerar i exempelvis pappersoriginal. De arkiv som enbart existerar
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som originalfoton och liknande former, är extra utsatta då bildernas kondition kan försämras
då de blir utsatta för smuts och olika typer av slitage. Eftersom de är så pass känsliga kan
tillgängligheten av det materialet vara begränsade.
Om bilder inte redan finns på ett visst objekt, så är det möjligt att fotografera dem i dagsläget
och till en ringa summa.
De bilder som redan har blivit digitaliserade i olika projekt, är de som antagligen är mest
lämpade att använda på en hemsida, då ett format eller en storlektsändring är den största
ändringen som skulle behöva göras för att anpassa dem för webbpublicering, i förhållande till
de resurser som skulle krävas för hanteringen och digitaliseringen av icke digitaliserade arkiv,
där man även måste komma ihåg bildernas kondition, kan variera och kräva efterarbete i ett
bildredigeringsprogram.
Redan digitaliserade arkiv har även andra fördelar, då de är enklare att få tag på kopior av
bilderna och ofta är det enklare att få en överblick, i då de går att sök i och organisera på ett
mer effektivt sätt än icke digitala arkiv.
Slutsatts:
Det finns bilder, både digitaliserade och som pappersorginal, som är tillgängliga för
allmänheten. De bilder som redan är digitaliserade är de som lämpar sig bäst för publicering
på webben eftersom de enbart skulle kräva marginella ändringar.

Förundersökning 3

Nästan alla museers hemsidor är praktiskttaget bildlösa. Enstaka bilder, för att visa nuvarande
och kommande program, är de mest förekommande på museernas hemsidor. Detta är något
förvånande då en av de viktigaste arbetsuppgifterna för ett museum är att informera folk om
flydda tider och bilder skulle kunna stärka det som texten försöker säga. Varför finns det inte
mer bildmaterial för att förstärka detta på hemsidorna? Jag tog kontakt med några
slumpmässigt utvalda museer och framställde de frågor som återfinns här nedan i en survey.
Två av dessa museer svarade på ett sådant sätt, att det de skrivit inte gick att använda,
eftersom de inte svarade på frågorna. Loredana Jelmini, som är marknadschef på Nordiska
Museet, var den enda vars svar kunde användas. Nordiska Museet har ovanligt många bilder
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på sin hemsida jämfört med de andra museers hemsidor som besöktes, inför denna
undersökning. Därför är hennes svar extra intressanta, för hon svarar på varför de valt att
använda många bilder på deras hemsida, men ger även en möjlig förklaring till varför andra
museer inte använder bilder i samma utsträckning.
Fråga 1:
Varför har Ni valt att satsa så mycket på bilder?
Svar 1:
Vi la upp det så att vi ville fånga målgrupp 1 så mycket som möjligt.
Målgrupp 1 = folk som inte är vana att gå på museum
Målgrupp 2 = folk som är vana att gå på museum, är lojala
Vi ville att en ovan musei besökare skulle kunna hitta det han/hon ville inom 3 klick med
lagom mycket bilder och information för att hålla uppe intresset. Om man vill veta mer eller
är en mer van användare så kan man klicka sig djupare in på hemsidan och få mer text men
mindre bilder.
Fråga 2:
Varför är inte bildarkiven sökbara på nätet? Är de inte digitala eller finns det en annan
anledning?
Svar 2:
Nordiska museet har väldigt mycket material i arkiven och allt är inte bara bilder. Det är
överväldigande mycket material. Arkiven är inte digitaliserade ännu, men de håller på att bli
det. Pengar och teknik för detta diskuteras fortfarande. De har en digitaliserad sameutställning som de fått extra pengar för, från jordbruksdepartementet, och det är därför detta
arkiv är det enda som är sökbart på nätet just nu.
Fråga 3:
Har ni något dokument som ni följer när ni utformar en sida på hemsidan?
Svar 3:
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Det finns en plattform som de utformar hemsidan efter. Den är framtagen tillsammans med ett
företag. Det går inte att se plattformen eller papper på den.
Hemsidan följer de krav som handikapporganisationerna har lagt fram, förutom några få
undantag, där de valt att inte följa kraven fullt ut. Det höga antalet bilder på hemsidan är ett
sådant undantag. ”Vårt mål har varit att hitta en bra och fungerande lösning för så många
användare som möjligt, utan att exkludera någon grupp människor.”
Vissa andra museer har samarbete med olika företag som gör deras hemsidor, andra har folk
som bara skriver kod. Det är mycket skiftande från museum till museum.
Fråga 4:
Har ni några teorier om varför andra museer inte använder bilder i någon större utsträckning?
Svar 4:
I museivärlden är bilder lite känsligt. De används i publicering av böcker och liknade och de
flesta museer köper in bilder, dvs. har inte dem själva. Därför skulle det kosta att ha dem på
sidan. Nordiska museet har egna fotografer så de har fler möjligheter än andra museer.
Slutsats:
För att göra det så lätt som möjligt för ovana museibesökare, har Nordiska Museet valt att
använda fler bilder än andra. De har även sett till så att man skall kunna hitta det man söker
inom 3 klick. Digitaliseringar av deras olika arkiv håller på, men arkiven är överväldigande
stora och finansiering av detta är fortfarande under utredning. Nordiska Museet har en
plattform för hur hemsidan ska vara utformad, vilken tagits fram genom ett samarbete med ett
företag. Plattformen får inte visas för utomstående. Då de flesta museer köper in sina bilder så
de äger inte bildrättigheterna själva. Många museer har därför inte råd att placera bilderna på
hemsidan, då de hade varit tvungna att betala rättighetsinnehavaren. Nordiska Museet har
egna fotografer och har därför större möjligheter att ha bilder på hemsidan eftersom det inte
kostar dem extra.
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Kap 4 Teorikapitel

”Usability”

När man ska bygga en hemsida finns det en frågeställning som dyker upp. Vad ska man lägga
vikt vid, form eller funktion (form vs. function Mark Pearrow, 2000)? Många tänker för
mycket på form, dvs. hur hemsidan ska se ut och glömmer helt bort den funktionen som
hemsidan var tänkt att fylla. Detta gör att hemsidorna sällan fungerar bra för, det de var
avsedda till, vilket leder till att användarna blir frustrerade.
Det är därför viktigt att man, innan man börjar bygga hemsidan, bestämmer vad syftet med
hemsidan är och noterar i tex. en punkt-lista. På detta sätt har man en bra och enkel
summering av vad sidan förväntades ge och kan då lättare utvärdera om hemsidan uppfyller
de funktioner den var tänkt att göra. Vad är viktigast, estetik eller effektivitet? En estetisk
hemsida (med estetisk hemsida menas en ”fräck” hemsida som ofta används för att imponera
på besökare rent grafiskt) är nästan uteslutande en tung grafisk hemsida. De brukar innehålla
den senaste tekniken inom webbutvecklingsverktyg. Dessa hemsidor går ut på att imponera
och underhålla besökarna, men fungerar enbart på användare som inte tillbringar så mycket
tid på nätet. Dessa användare tycker att den här typen av sidor är spännande.
Vana Internetanvändare blir enbart irriterade på sådana sidor eftersom de är ineffektiva att
använda och men måste ta sig förbi, vad som anses vara en massa grafiska hinder för att
utföra det som är intressant av att göra. Om Internetuppkopplingen som man använder, inte är
snabb, brukar detta innebära en oacceptabelt lång väntan på att dessa sidor ska ladda. Med ett
vanligt 56k modem kan en sådan sida ta över 5 min att ladda, vilket väl överskrider 10 sek.
regeln som säger att en websurfare tappar intresse om inget har hänt inom 10 sek. (Hansson,
Strandman, 2000).
Eftersom ca 90 % av Internetanvändarna reagerar mycket negativt till popup fönster, ska man
se till att enbart använda dem när det är befogat, tex vid visning av individuella bilder i ett
galleri (Jakob Nielsen, Marie Tahir, 2002). Detta för att det är ett allmänt accepterat sätt att
använda nya fönster. Popup fönstret är även mycket bra om användaren har slö
Internetförbindelse eller om servern är slö. Användaren tillåts att fortsätta se på den redan
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laddade galleri-sidan som har små versioner av bilderna och den text som finns där, samtidigt
som bilden laddar i det andra fönstret. Många användare känner sig förvirrade av att ett nytt
fönster dyker upp som från ingenstans, och uppfattar det som samma fönster som de befann
sig i en stund tidigare. Detta kan avhjälpas genom att man öppnar det nya fönstret så att den
inte tar upp hela skärmen, så att användaren kan se föregående sida i bakgrunden.
De saker man ska tänka på när man utformar bildbaserad reklam för tex utställningar är att:

•

Klart indikera vad som kommer att hända när man klickar på bilden.

•

Vara direkt förknippat med det ämne som sidan där de är på, handlar om.

•

Vara lättidentifierade som reklam för tex en viss utställning.

•

Ger viss extra information om ämnet, utan att användaren måste lämna sidan.

Andra saker som man bör tänka på är att bilden får inte ta lång tid att ladda, se till att den inte
flyttar saker på hemsidan medan den laddar (tex innan sidan börjar ladda bilden så ser den
löpande texten ut på ett sätt, men när den börjar ladda bilden så flyttar den texten ”ur vägen”
så att bilden får plats.) och bilden får inte upplevas som att den blinkar eftersom detta upplevs
som störande för besökaren.
Placera huvudlänkar väl synligt och i anslutning till huvuddelen på sidan. Då de flesta
användarna automatiskt ignorera ett rektangulärt grafiskt område högst upp på en sida och allt
ovanför, så bör man inte placera navigering där. Detta för att användaren upplever dessa
områden som reklam och har lärt sig att ignorera dem. Därför bör en navigering ha ett
utrymme mellan sig själv och ett sådant rektangulärt grafiskt område.
Länkar bör vara grupperade så att de är enkla att sortera. Närbesläktade länkar och ämnen
som placeras i en gruppering gör sidan lättare att navigera i. Detta gör att besökaren snabbare
kan hitta den typ av länk som han letar efter. Länktexten bör börja med de viktigaste
ämnesorden för länken, så att man bara behöver läsa början av texten för att slå fast om den är
intressant. Man bör inte upprepa ord i länktexterna eftersom detta försvårar skumläsningen.
Detta är extra viktigt i början av länktexten. Tex. ”utställningsbilder”, ”utställningsprogram”,
”utställningsregler”.
Information som: {Om oss, Information för investerare, Pressrum, Lediga tjänster och annan
liknande information kan samlas i en grupp så att användare som letar efter den typen av
information, lätt hittar den.} Detta gäller även de som inte är intresserad av avsnittet och kan
negligera den.
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Framhäv för användaren, högprioriterad information så att användaren kan hitta en
”startpunkt” på sidan (Jakob Nielsen, Marie Tahir, 2002). Detta hjälper även återkommande
användare att få en snabbare överblick över vad som har hänt på sidan sedan sist.
Informationen bör ha en framträdande placering och vara kortfattad (1-4 uppgifter).
För användare som kommer från länder som läser från vänster till höger, kommer översta
vänstra hörnet vara den punkt på skärmen som deras ögon automatiskt kommer att söka sig
till och därför bör man placera högprioriterad information till vänster på hemsidorna för dessa
användare. En webtext ska helst inte vara mer än 1500 tecken. 500 – 1000 tecken är nämligen
vad som får plats på en skärm samtidigt. Om man överstiger detta antalet tecken kan sidan
uppfattas som för lång och jobbig att läsa (Lotten och Olle Bergman, 2002). I en studie av 87
populära hemsidor där man tog fram medelvärden för hemsidedesign komponenter (Kangas,
2001) stärks detta påstående, då resultatet visade att 500 ord var medeltalet på dessa hemsidor
och medelhöjden på sidorna var 1127 pixlar.
Logotyp och /eller namn bör visas i lämplig storlek och väl synlig. Den bör vara större och
dra till sig mer uppmärksamhet, än andra objekt på sidan. Enligt Jakob Nielsen och Marie
Tahil (Användbara hemsidor analys av 50 webbplatser, Förmedla syftet med webbplatsen
punkt 1) så gäller följande: ”Det övre vänstra hörnet är ofta den bästa placeringen när det
gäller språk som läses från vänster till höger.” I en undersökning Jakob Nielsen och Marie
Tahir har gjort, där de tagit fram de vanligaste placeringarna för vanliga element på
engelskspråkiga hemsidor kom de fram till följande uppgifter:
Placering av logotyp på sidan

Antalet procent

Uppe till vänster

84 %

Uppe till höger

6%

Uppe i mitten

6%

Annan placering

4%

De logotyper som de stötte på i undersökningen hade alla olika storlekar, men de flesta var
rektangulära. De rekommenderar att en logotyp bör vara i storleksordningen 80 x 68
bildpunkter.
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Navigeringssystemens placering

Antalet procent

Navigeringslist till vänster

30 %

Flikar

30 %

Länkar överst på sidan

18 %

Kategorier mitt på sidan

12 %

Nedrullningsbara menyer

10 %

Annat (till höger, längst ner, högst upp i mitten)

6%

Eftersom många hemsidor hade dubbla navigeringssystem utplacerade så överstiger
procenttalet 100% för denna kategori.
Liten förklaring till navigeringsutseendena i tabellen ovan.
Navigeringslista till vänster: denna navigeringstyp går att se på en bild i ”Kap. 4 Design av
olika layout lösningar” och är mall 2 i kapitlet.
Flikar och Länkar överst på sidan: Den design som menas med flikar visas på mall 5,
kapitel 4, men bilänkarna är flyttade till en kubisk form under huvudlänkarna, istället för vid
vänstra sidan som bilden visar.
Designen länkar överst på sidan: är som mall 6, kapitel 4 men utan bilänkarna under
huvudlänkarna.
Kategorier mitt på sidan: Denna designen är som mall 1 i kapitel 4.
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Sammanfattning

Genom noggrann genomgång av olika användbarhetsteorier, har följande designkriterier tagits
fram, för de mallar som används. Kriterierna är sammanställda från olika
användbarhetsteorier som har relevans till den formen av hemsida som detta arbete kretsar
kring.
Hemsidesmallarnas kriterier
1. Funktion före form. Funktion bör prioriteras, men den behöver inte helt ignorera form.
(Mark Pearrow, 2000)
2. Bilder bör vara motiverade och diskreta. De får inte störa användaren genom att få
texter att ”hoppa” på sidorna eller blinka på olika sätt. (Jakob Nielsen, Marie Tahir,
2002)
3. Startsidan bör aldrig vara mer än en skärm stor. (Lotten och Olle Bergman, 2002).
4. Framhäv viktig information, så att användaren snabbare kan hitta den och får en
”startpunkt” på sidan. (Jakob Nielsen, Marie Tahir, 2002)
5. Gruppera liknande länkar eller lika högprioriterade länkar tillsammans i kluster.
(Jakob Nielsen, Marie Tahir, 2002)
6. Logotyp bör vara klart synlig. Den bör vara lite större än annan grafik på sidan.
Logotypen bör vara på vänster sida, högst upp. (Jakob Nielsen, Marie Tahir, 2002)
7. Huvudnavigering bör vara till vänster eller i flikar. (Jakob Nielsen, Marie Tahir, 2002)

Gallerimallarnas kriterier
Det finns ett antal olika sätt att samla bilder och visa dem på hemsidor. Dessa kallas allmänt
för galleri. En sammanställning av olika gallerityper har gjorts i ett senare kapitel och kallas
galleri-mallar. Dessa gallerimallar inkluderas i det användartest som utförts. Då inga andra
variationer av gallerisidor kunde hittas, än de 5 som detta arbete tar upp, har det valts att inte
ha några kriterier på dem utan enbart testa dem genom ett användbarhetstest.
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Kap. 5 Design av olika layout lösningar

Eftersom syftet med detta arbete är framtagande av lämpliga mallar för en webbsida, så var en
analys av möjliga webbsidedesign av intresse. Därför har en sammanställning av olika design
som går att återfinna på nätet och en kort analys av dem gjorts.
Prioriteringen av det användaren söker på hemsidorna har kategoriserats enligt följande:
1. huvudlänkar
2. bilänkar
3. artiklar.
Huvudlänkar är länkar som är av extra intresse, tex en länk som används väldigt ofta eller en
rubrik som hjälper till att kategorisera ett antal länkar. Exempel på huvudlänkar, ”Nytt”, ”Epost” och ”Varor”.
Bilänkar är länkar som är intressanta eller som kategoriserar andra länkar, men som inte är
lika ofta använda som huvudlänkarna. Bilänkar kan även vara underlänkar till huvudlänkar
Exempel på bilänkar till ”Varor” är ”tröjor”.
Artiklar är korta texter som berättar något av intresse. Ofta en sammanfattning av en längre
artikel som kan nås via en länk. Exempel på en artikel-rubrik ”hustomtar förr och nu”.
Enligt Jakob Nielsens lag (Nielsen, 1997 och Jakob Nielsen och Marie Tahir, 2002) om
användarupplevelsen på Internet så ”tillbringar användare större delen av sin tid på andra
webbplatser än sin egen.” Därför har valet tagits att basera mallarna på webbdesign som är
ofta återkommande på nätet, men som även lever upp till de kriterier som lagts fram under
teorikapitlet.
Mallarna är gjorda på ett så simpelt sätt som möjligt för att göra det lättare att se sidornas
layout. Eventuell text talar om vad det är för typ av funktion just den texten har i layouten.
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Hemsidans design

Vissa design på mallarna är av de typer som inte är optimala design, enligt andra
användartester. Dessa har inkluderats i denna test för att se hur de presterar jämfört med andra
som anses vara optimala. De förstnämndas hemsidedesign bör göra sämre ifrån sig än de
hemsidor som har optimal design. Alla hemsidemallarna, har samma länkar och innehåll. På
så sätt kommer designen att vara avgörande för de resultaten som mallarna frambringar, inte
innehållet.
Mall 1
Den första mallen har
sitenamnet centrerat, överst
på sidan, med huvudlänkar
väl synliga på vardera sida
av namnet. Mindre populära
länkar är samlade i en
kluster till vänster på sidan.
På den högra sidan finns
artiklar, reklam samt annan
liknande information.
Länkarna är samlade i olika
kluster för att förenkla
sortering och avskanning av
hemsidan. Huvudlänkarna
är på vardera sida av
logotypen i det klassiska
Yahoo! utseendet. När man
ser på hemsidan så får man
en naturlig startpunkt i
huvudlänkarna, då ögonen
först och främst söker upp
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logotypen. Eftersom vi i Sverige läser från vänster till höger så söker sig ögonen automatiskt
till vänster sidan av skärmen. Därför ligger bilänkarna på vänster sida. Det senaste som har
hänt kan läsas i artiklar på högersida.

Mall 2
Andra mallen har även
den sitenamnet högst upp
och centrerad, men till
skillnad från föregående
mall (se mall 1) så
återfinns huvudlänkarna
på vänster sida av bilden
och bilänkar eller mindre
populära länkar visar sig
under sitenamnet eller
under huvudlänken, efter
det att man har klickat på
huvudlänken. Under dessa
länkar kan man hitta
artiklar och liknande
texter. Huvudlänkarna är
placerade på vänster sida
för att det är där
användaren kommer att se
först och om han har ett
specifikt mål, ta sig snabbt
vidare till den sida som är
av intresse för honom. Om han inte hittar det han söker bland huvudlänkarna så kommer han
att gå vidare till bilänkarna och, förhoppningsvis, hitta det han letar efter där. I denna mall är
artiklarna under bilänkarna. Då artiklar ofta är mer eller mindre långa texter, ibland med
bilder, så kan de lätt ta mycket plats. Så länge en användare kan se början av artiklarna på
skärmen, när sidan laddar, (måste vara synliga i 800x600 skärmupplösning) kommer de att
veta att de finns där och om de är av intresse så kan man skrolla ner för att läsa mer.
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Mall 3
Denna mall ser precis ut
som föregående layout men
spegelvänd, med
huvudlänkar på höger sida
av bilden istället för vänster.
I övrigt så ser den precis ut
som föregående med
bilänkar som återfinns
antingen under
huvudlänkarna eller under
sitenamnet efter det att man
klickat på en huvudlänk.
Under bilänkarna, kan man
hitta artiklar och annan
bulktext. Denna layout är
oftast inte att föredra,
eftersom höger sidan är där
man söker sist. Därför är det
inte en bra plats för huvud
länkar som

man ska hitta snabbt. Däremot är högersida idealiskt för inloggningar och liknande då de är
viktiga, men man vill inte se dem hela tiden. Man föredrar att mentalt ignorera dem tills de
behövs. Detta gör att man koncentrerar sig mer på bulktexten, när man betraktar sidan.
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Mall 4
Mallen är populär bland
nyhetssidor och hemsidor
med mycket information.
Högst upp i vänstra hörnet
finns en logga med sidans
namn. På både höger och
vänster sida återfinns
huvudlänkar och mellan
huvudlänkarna finns korta
utdrag ur artiklar som man
kan klicka på, för att
komma vidare till hela
artikeln. Överst på sidan
återfinns huvudlänkar, men
av en annan typ än de på
sidorna. Dessa huvudlänkar
är viktiga länkar som måste
finnas, men som sällan
används. Dessa är länkar
som ”kontakta oss” och
liknande. Vanliga
länkar återfinns längre ner. I mitten av sidan hittar man bulktext av större omfattning. När
bilder visas i en sådan här layout så känns bilderna lite hoptryckta, eftersom huvudlänkarna på
vardera sida av bilden får den att se inramad och ihoptryckt ut. Detta är extra påtagligt om
man har låst hemsidestorleken i sidled. De flesta som låser en hemsidas storlek, gör detta för
att kunna kontrollera utseendet på sidan oavsett vilka inställningar användaren har. När de gör
detta är den nästan alltid låst, så att de som har datorerna inställda på 800x600 ska kunna se
sidan utan att behöva skrolla. Detta gör att alla som har datorerna inställda på större värden än
så, får se sidan som mycket mindre än skärmen, vilket förstärker intrycket att bilderna är
ihopa-tryckta.
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Mall 5
Vissa sidor, men även
program, som använder
html sidor som gränssnitt
för att kontrollera tex.
routrar eller modem,
använder en mall där
huvudlänkarna är på en rad
överst på sidan. Bilänkarna,
går att finna på vänster sida.
Detta upplägg känns av
många användare som fel
och förvirrande.
Designupplägget bryter mot
hur folk är vana att en
hemsida ska vara uppbyggd.
Den följer inte samma
mönster som användarna är
vana vid och som de flesta

hemsidor följer. Detta är en av de ”regler” som Jakob Nielsen nämner på sin hemsida. Det
finns en länk till källorna under namnet ”Top Ten Mistakes in Web Design”. När användaren
ser länkar på vänster sida på detta sätt, så utgår de ifrån att det måste vara huvudlänkarna och
blir då förvirrade när de inte ger det resultatet som de förutspådde. Att ha huvudlänkarna
överst och bilänkarna, som ändras beroende på vilken huvudlänk som har blivit tryckt på, till
vänster, så blir det mycket svårt för ögat att uppfatta att bilänkarna är just bilänkar och att de
byts ut beroende på vilken huvudlänk som blivit aktiverad. Även om man sätter olika färg på
bakgrunden av bilänkarna, så registrerar inte hjärnan att dessa är bilänkar.
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Mall 6
Det finns en navigationslayout som har huvudlänkar
på en rad, som på små
flikar. Under raden med
huvudlänkar har man ännu
en rad där bilänkarna visas,
med direkt förhållande till
vilken huvudlänk som har
tryckts. Vanligtvis brukar
man ha samma färg på de
olika bilänkarnas ”flikar”
som huvudlänkarna har. På
detta sättet är det enkelt att
identifiera vilken huvudlänk
som man är under.
Problemet med detta
upplägg är att man behöver
ha väldigt lätt-strukturerade
länkar. Man får även
problem med att bilänkarna
har en
tendens att försvinna in i raden med färg som identifierar vilken huvudlänk man är under.
Vanligtvis fungerar den här layouten mycket bra för nätbutiker.
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Galleri design
Bilder hjälper ögonen att vila vid informationsintag och de ger en annan förståelse för ämnet
som hemsidan handlar om. Vilket sätt som användarna föredrar att få dessa bilder
presenterade för sig, får vi svar på i användartesterna. Där är gallerimallar en del av
hemsidorna som tests. Bilderna är så långt det går, de samma i de olika gallerimallarna.

Gallerimall 1
En av de vanligaste sätten
att visa bilder som är löst
knutna till varandra, som
t.ex. på sökmotorer, är att
visa en liten version av
bilden, med info under.
Klickar man på bilden, så
visas den i sin original
storlek. Den här typen av
galleri, ger en snabb
överblick av många bilder
och information. Problemet
med den här typen av galleri
är att den kan ta mycket
lång tid att ladda för
användare med slöa
uppkopplingar till Internet,
eftersom det är många
bilder som ska laddas. Alla
bilderna har kanske inte
relevans för användaren.
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Gallerimall 2
Om man har en samling
bilder som är inom samma
ämne eller på annat sätt
inte behöver individuella
texter, så samlas bilderna i
ett rutnät. Där kan man
klicka på den enskilda
bilden och få bilden i sin
original storlek. Text
placeras högst upp på
sidan och texten beskriver
bilderna. Problem med
den här galleritypen är
samma som med
gallerimall 2. För en
användare med slö
uppkoppling till Internet.
Det kan ta lång tid att
ladda en så pass bildrik
sida. Det finns väldigt lite
en användare med en slö
uppkoppling kan göra för att slå fast om innehållet på sidan är av relevans eller inte, innan
bilderna har laddat färdigt, förutom att läsa texten under rubriken.
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Gallerimall 3
Med bilder som har ett
sammanhang men som
kräver mycket enskild
information, kan
upplägget på layouten
vara så att högst upp på
sidan återfinns namnet på
sidan. Strax under, finns
det en text som beskriver
bilderna i ett
sammanhang. Sedan
presenteras bilden med
dess text vid sidan i en
kolumn och tex. länkar i
en annan kolumn. En
tydlig linje under detta,
indikerar en ny bild med
dess text och länkar.
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Gallerimall 4
Layout som har mycket text
med några bilder, löst
knutna till texten, där man
har placerat ut text och bild
i ett zickzack mönster, anses
vara mycket svårt för ögat
att läsa. Ögonen går från
text till text, gör en loop
runt bilden, över andra
texter och vidare till nästa
bild eller text. Ögonen kan
inte bestämma sig för om
det är texten eller bilderna
som de ska fokusera på.
Detta gör att det anses
mycket svårt att koncentrera
sig på det ena eller andra.
Om bilderna dessutom har
en mindre undertext, blir det
ännu jobbigare. Det här
sättet att visa bilder med
text, gör att texten inte
känns lika lång och sidan känns luftigare. Av alla de galleri som visas här, är denna den som
är svårast att förutse hur den kommer att prestera i användartestet, då den anammar och bryter
mot många regler inom användbarhet samtidigt.
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Gallerimall 5
Att ha en liten bild att klicka
på, så att en större upplaga
av bilden visar sig, är det
utan tvekan vanligaste sättet
att visa en större bild.
Bilden öppnas i ett eget
fönster, i den större
storleken. Under bilden
finns navigations-länkar för
nästa och föregående bild,
så att besökaren ska kunna
bläddra bland bilderna utan
att behöva stänga det
aktuella Fönstret, för att
sedan öppna ett nytt igen.
Under navigations-länkarna
kan det finnas en bildtext
som beskriver bilden mer i
detalj.
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Kap 6 Empiri/data insamling

I denna text definieras testaren som den som håller i testet och testanvändaren är den som
testar produkten.
Miljön som testerna utförs i ska vara den samma för alla som utför testen och så långt som
möjligt även andra omständigheter. (Mark Pearrow, 2000) Av olika anledningar har vi varit
tvungna att utföra testerna i olika lokaler, men alla testerna har utförts under liknande
omständigheter. Miljön har varit lugn och inga störande element har funnits i närheten, tex
mullrande bilar, folk sorl. När testen genomförts så har testledaren suttit snett bakom den
testade. Detta för att man då upplevs, som att man är på samma nivå, dvs. en annan
användare. Detta förfaringssätt användes för att inte ändra resultatet som testanvändaren
presterar. Det är dessutom svårare för testaren att agera ”neutral” om denne sitter vid sidan
om testanvändaren. Testaren kan dessutom omedvetet göra saker som kan tolkas av
testanvändaren, och hjälpa denne med sin uppgift, så som att räkna ut när han håller på att
välja fel länk eller gör något som det inte var tänkt att denne skulle göra.

Beskrivning av resultat

Resultaten från användartesterna som går att läsa när nedan, finns i sin helhet i ett separat
dokument.

Hemsidemallarna

Hemsidemallarna testades med avseende på 2 kriterier; hur effektiva de var i antalet
klickningar testanvändaren gjorde i navigationen och hur lång tid det tog testanvändaren att
utföra de uppgifter de fått. Två personer räknade antalet klickningar och ta tiden för
utförandet av uppgifterna. Det totala antalet klickningar och tid i sekunder finns här sidanom.
Antalet klickningar/hemsidemall är relativ olika mellan den hemsidemall som gav lägst antal
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klickningar och den som gav högst antal klickningar. Det är totalt 346 klickning som skiljer
mellan den som gav lägst antal klickningar och den som krävde högsta antalet klickningar.
Detta är mer än, dubbelt så
många som den designen som
gav bäst resultat, hemsidemall
4 (Kap. 4, sid. ). Det är 226 %
fler klickningar på den minst
klick-effektiva, jämfört med
den mest klick-effektiva
hemsidesmallen. Samma
jämförelse, men med
avseende på använd tid ger
att den minst tids-effektiva hemsidesmallen tar 214 % längre tid än den tid-effektivaste. När
man har normaliserat värdena tid och antalet klickningar för både Internetutvecklare och
Internetanvändare, kan man se att de två värdena följer varandra i stapeldiagrammet. En trend
som går att se är att mall 1, 2 och 3 följer varandra med lite högre tal och mall 4, 5 och 6 följer
varandra med lägre tal. Man kan sammanföra värdena tid och antalet klickningar och sedan
räknar ut hur effektiva
hemsidemallarna har varit
genom att gradera dem 1 - 6,
där 1 är bäst och 6 är sämst.
Sammanför man de resultaten
med en liknande gradering av
hur testanvändarna själva
upplevde hemsidorna, kan vissa
likheter skönjas. De har
graderat hemsidorna exakt i den
ordningen som de faktiskt
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var effektivast i, förutom de två
mest effektiva hemsidorna som
har bytt plats. Vad har då varit
anledningen till att
testanvändarna har upplevt mall
4 som mer effektiv än mall 5?
Den hemsidemall som varit
mycket mer effektiv, än vad
som kunde antagas, är
hemsidemall 5. Antagandet var
att den hemsidemallen skulle gradera sig näst sämst, men den har istället varit den mest
effektiva hemsidemallen i undersökningen. Antagandet baserades på att många har
uttryckligen sagt att de inte tycker om den hemsidedesignen och att de ofta ”går vilse” i den,
så att de inte vet var de ska leta efter vilka länkar (Jag själv går ofta vilse på den här typen av
navigation.). Den är förvillande lik navigationsdesignen i hemsidemall 2. Enda skillnaden är
att huvudlänkarna och bilänkarna har bytt plats. Därför var det en stor överraskning när den
navigationen visade sig vara den mest effektiva. Hemsidemall 3 antogs skulla göra sämst ifrån
sig vilket bekräftades i undersökningen.
Det har argumenterats av Chris Vighagen, före detta student på mediainformatikprogramet, att
enbart testresultat från den första hemsidan, som en testanvändare ser i ett användartest, är att
lita på, då resterande
resultat kommer att bli
färgade av föregående
upplevda hemsidor. För att
kringgå att resultaten blir
förändrade, beroende på i
vilken ordning
hemsidemallarna har testats
i användartesten, har
testanvändare testat
hemsidemallarna i olika
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ordningar. På detta sätt har
var och en av
hemsidemallarna varit
testade i samtliga ordningar.
Men för saklighetens skull
har resultaten för enbart
hemsidemallarna, när de var
testade för första gången av
en testanvändare,
sammanställts i dessa två
tabeller. Resultaten i
stapeldiagrammet med antalet klickningar och tid separata, kan en viss skillnad ses, men om
man ser på stapeldiagrammet, som visar deras graderingar och hur effektiva hemsidorna varit,
är resultaten det samma som när samtliga hemsidetester var inkluderade. Därför ansers att det
gör ingen skillnad, varför arbetet baseras på resultaten från samtliga tester och inte bara från
de resultat som genererades från första testen av hemsidemallarna.
Om en separation av Internetutvecklare och Internetanvändare görs, i olika stapeldiagram så
kan man se att Internetutvecklarna har graderat hemsidorna något annorlunda med avseende
på hur effektiva de varit. De två mallar som skiljer sig mest, mellan hur de graderades och hur
effektiva de varit, är mall 4 och mall 6. Internetutvecklarna tyckte bäst om mall 4 men den var
bara tredje mest effektiva, medan mall 6 tyckte de inte alls om och den fick näst sämst
gradering, men det var den näst
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mest effektiva
hemsidemallen för
Internetutvecklarna. Den
navigationen som är minst
uppskattad och som är minst
effektiv är fortfarande mall
3. Det är
uppseendeväckande att
expertanvändarna har så
stora variationer mellan hur
bra de tyckte om
hemsidemallarna och hur
effektiva de är. Med deras
expertkunnande inom
området, så borde man
kunna anta att deras resultat
skulle vara mycket mer
enhetlig med den gradering
de gjort av sidorna.

Samma diagram upplägg för Internetanvändare, visar att nästan exakt samma resultat mellan
testanvändarnas egna graderingar och hur effektiva hemsidorna faktiskt var, enbart mall 1 och
mall 2 har bytt plats med varandra. Man skulle kunna argumentera att de datoranvändare som
deltagit i
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användartestet, varit mer
känsliga än
Internetutvecklarna, i sin
uppfattning om hur en
hemsidenavigation borde
vara uppbyggd, beroende på
hur effektiv den är att
navigera i. När man ser på
diagrammet med
Internetutvecklare och
Internetanvändare
tillsammans, sammanfaller
testanvändarnas gradering
med hur mallarna placerar
sig med antalet klickningar.
Med detta resultat hade man
kunnat dra slutsatsen att
testanvändarnas gradering
av hemsidemallarna är
direkt kopplade till hur få
antalet klickningar de gjort.
på mallarna. Om man delar
upp testanvändarna i sina respektive grupper, Internetutvecklare och Internetanvändare,
förefaller likheterna mellan gradering och antalet klickningar dela sig något.
Internetutvecklarnas egen uppfattning och effektivitet bryter något mot mönstret medan
Internetanvändare alltjämt förefaller följa sin uppfattning om uppmätt effektivitet
Det går tydligt att se att Internetutvecklare och Internetanvändare presterar olika på
hemsidemallarna, därför kan man dra slutsatsen att om man vill konstruera en så optimal
hemsida som möjligt för både Internetutvecklare och Internetanvändare så är
hemsidenavigationen på mall 6 att rekommendera. Vill man optimera hemsidan för
Internetutvecklare bör man välja hemsidenavigationen på mall 5 och för Internetanvändare,
mall 4. Den hemsidesnavigation som haft lägre effektivitet än de andra och samtidigt varit
minst omtyckt av båda testgrupperna, har varit mall 3. Följaktligen rekommenderas därför
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att man inte väljer denna
hemsidenavigation. Även
hemsidemall 1 och 2 ej
rekommenderas eftersom
även de har lägre
effektivitet och är mindre
omtyckte av testanvändarna.

Utvärdering av hemsidor, ”tycka om” mot effektivitet

Det händer att hemsidesdesign väljs genom att ett antal olika förslag tas fram och sedan blir
användare tillfrågade om vilken design de föredrar. I användartestet fick testanvändarna
gradera hemsidemallarna, på en 6 gradig skala, efter hur bra de tyckte om dem. Detta gjorde
testanvändarna direkt efter det att de använt hemsidemallarna. De fick dessutom klicka mellan
hemsidesmallarna medan de gjorde graderingen. Den användargrupp som förefaller ha den
bättre sammanstrålningen av vilken hemsidenavigation som de tycker bäst om och som de är
mest effektiva med, är gruppen Internetanvändare. I detta fall verkar det som om valda
Internetutvecklare, antingen baserar sina graderingar på någonting annat än hur effektiva
mallarna förefaller vara, eller så har de inte fått en bra uppfattning om hur effektiva mallarna
är.
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Ikon eller text

Hur viktigt är det för användarna att kunna klicka på en bild och inte bara på en länk för att
fortsätta på den länken? Exempel på detta är en bild med text sidan om där båda kan
aktiveras. Vilken kommer att bli klickad? Texten eller bilden, gör det någon skillnad alls?
Då detta undersöktes i användartesterna framkom något intressant. Många böcker inom ämnet
skriver att länkikoner framförallt hjälper användare som återkommer till en hemsida som de
tidigare besökt. De resultat som tagits fram i denna användartest, visar på nästan lika
fördelning på antalet som valde att klicka på ikonen som textlänken. Hemsidesmall 1 var den
enda mallen i vår användartest som innehöll ikoner vid sidan om text. När testanvändarna
navigerade i denna hemsidesmall, noterade den som räknade antalet klickningar, om de
valde att klicka på ikonen eller
texten. Då testanvändarna inte
spenderat så mycket tid på
hemsidesmallarna, antogs att de
skulle nästan uteslutande klicka på
texten. När man inte är van vid en
hemsida, brukar man läsa länkarna.
Det är först när man börjar känna
igen sig på hemsidorna som man
börjar ignorera textlänkarna och
börjar använda ikonerna. Detta för att det går snabbare att ta till sig en bild, än det tar att läsa
en text (Pearrow, 2000). Men de resultat som vår användartest frambringade, visar annat. Här
är det nästan en jämn fördelning mellan användarnas val att klicka på ikon eller text. Alla
hemsidemallarna som testades, har samma information men designen är annorlunda.
Finns det någon skillnad mellan vanliga Internetanvändare och expertanvändare? Resultatet
visade att skillnaden mellan Internetanvändare och Internetutvecklare var mycket liten.

48

Logga eller tillbakaknappen

Hur navigerar en användare när ingen tydlig länk med angivelsen hem, finns att tillgå?
Undersökningen var upplagd så att några av uppgifterna tvingade testanvändaren att ta sig till
huvudsidan. Ingen synlig hemlänk fanns i navigationen, men loggan var en länk hem. Hur
många skulle hitta länken i loggan och hur
många skulle backa sig tillbaka till
huvudsidan med hjälp av webfönstrets
tillbaka-knapp? Att ha en hemlänk i loggan
är vanligt, men vet användarna om detta
och använder de denna funktion?
Fördelningen mellan de som tryckte på
loggan och de som tryckte på tillbakaknappen var fördelade nästan lika, när man
ser Internetutvecklare och datoranvändare
tillsammans, med lite fler som använde tillbaka-knappen. De testanvändare som inte tryckte
på någondera, valde att inte ta sig tillbaka till huvudsidan, utan försökte hitta ett svar till
frågorna enbart genom de länkar och underlänkar, som var synliga för dem hela tiden. Det är
först vid en uppdelning mellan expertanvändare och Internetanvändare som ett annat mönster
visar sig. Expertanvändare använder loggan dubbelt så ofta, för att ta sig till huvudsidan,
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jämfört med någon av de andra navigationstyperna. Expertanvändarna som deltog i
användartestet, valde nästan lika ofta att använda tillbaka-knappen för att hitta huvudsidan,
som att inte ta sig tillbaka till huvudsidan, utan fortsätta klicka på hemsidan i hopp om att
hitta vad de letade efter som en länk. Enbart hemsidesmall 5 och 6 hade få expertanvändare
som försökte ta sig till huvudsidan, istället klickade expertanvändarna sig runt i navigationen.
Samtliga expertanvändare tog sig tillbaka till huvudsidan på hemsidemall 1, 2 och 3, medan
hemsidesmall 4 hade få som inte tog sig tillbaka till huvudsidan. Av detta borde man kunna
anta att någonting i designen av hemsidemall 5 och 6 fick expertanvändarna att anta att de inte
behövde komma tillbaka till huvudsidan, även om så var fallet. I detta examensarbete kommer
jag inte att vidare spekulera i varför dessa två hemsidesmallar gav denna typ av respons.
Internetanvändare valde logga, dubbelt så ofta som tillbaka-knappen, för att återkomma till
huvudsidan. Hälften så lite som en datorvan valde tillbaka-knappen, valde de att trycka på
loggan. Väldigt få från båda testgrupperna, valde att inte återkomma till huvudsidan.
Internetutvecklarna tenderade att inte återvända till huvudsidan på både hemsidesmall 5 och 6,
medan Internetanvändare gjorde tvärtom.
Att loggan hade en hemlänk visades efter användartesten till de testanvändare som ej hade
tryckt på loggan. Många Internetanvändare blev upprörda över att den var ”gömd”, de var ej
medvetna om att en hemlänk fanns där. Enbart två, en expertanvändare och en
Internetanvändare, som fick hemlänken i loggan demonstrerad, visade tecken på att ha vetat
detta sedan tidigare.

Galleriernas gradering

Gallerimallarna har enbart blivit graderade av testanvändarna och har inte blivit testade med
avseende på hur effektiva de är. När man betraktar diagrammet över Internetutvecklare och
Internetanvändares sammansatta gradering, förefaller det som om galleri 3 och 4 är de
gallerier som båda testgrupperna föredrog. Men, delar man upp Internetutvecklares och
Internetanvändares resultat, ser man att både Internetutvecklare och Internetanvändare
föredrar galleri 3, men att galleri 4 har för Internetanvändare delad första placering med
galleri 3. Internetutvecklarna föredrog galleri 1 framför galleri 4. Av detta dras slutsatsen att
de testanvändare som utförde användartestet föredrog galleriupplägget på galleri 3, oberoende
testgrupp. Galleri 4 var galleriet som var svårast att bilda sig någon uppfattning om hur den
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skulle placera sig, då den följer och bryter mot många användbarhetsregler samtidigt.
Förmodligen är detta anledningen till att Internetutvecklarena och Internetanvändare tycker så
olika om det galleriupplägget.

Observationer:

Under användartestets gång har några observationer gjorts.
Många av testanvändarna som nöjessurfar mycket, gick naturligt till loggan och klickade om
de viste att de behövde komma till huvudsidan av mallen, men inte om de bara letade efter en
länk. De användare som nästan enbart arbetssurfar, visste överhuvudtaget inte att loggan gick
att klicka på för den var inte markerad som länk. Några blev upprörda när de upptäckte att det
fanns en ”dold” länk i loggan. De ville ha en synlig ”hem” knapp någonstans på hemsidan.
Nästan alla associerade barnarbete med ”gruvindustri”. Ett naturligt val var att leta under ”för
barn”.
Att testa expertanvändarna visade sig vara den svåraste delen i användartesterna. De kom hela
tiden med synpunkter och frågor under testerna. De hade problem med att följa
instruktionerna och försökte göra rättningar i testernas tillvägagångssätt. Detta var ett
genomgående problem med alla expertanvändare.
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Kap 7 Resultat från undersökning av webben
Slutsatserna i kapitel 5 ger att man bör utforma en hemsida för industriell historia på följande
sätt:

hemsidemall 5

Vill man utveckla en hemsida för Internetutvecklare så bör man välja att utforma den som
hemsidesmall 5, med huvudlänkar centrerade högst upp på sidan och bilänkar på vänster sida.

hemsidemall 4

Internetanvändare är mest effektiva på hemsidesmall 4. Denna mall har huvudlänkar på båda
sidorna av fönstret, med bilänkarna under respektive huvudlänk.
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hemsidemall 6

Den hemsidenavigationen som effektivast för både Internetutvecklare och Internetanvändare
är hemsidesmall 6. Huvudlänkarna är sorterade i flikar som är centrerade överst på sidan, med
tillhörande bilänkar placerade på raden under.
Om en ikon är placerad tillsammans med en länk, bör även ikonen ha en länkning då 42 % av
testanvändarna valde att trycka på ikonen. Loggor bör ha en hemlänk då 40 % av
testanvändarna använde sig av denna länk.

gallerimall3

Gallerier bör enligt vårat användartest vara utformat som gallerimall 3. En miniatyr av
bilderna längst till vänster, med information om bilden höger om bilden. Eventuella länkar
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med anknytning till bilden återfinns längst till höger i fönstret. Miniatyrbilden är klickbar för
en större upplaga av bilden.
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