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1.

KONKLUSION AF 
EYETRACKING 

2015

Danmarks Medie- og journalisthøjskole gennemførte i 2015 en 
eyetracking-undersøgelse i samarbejde med Fagforbundet 3F.

Kernen i undersøgelsen hos 3F var, at brugerne skal finde, hvad 
de leder efter. Hurtigst og enklest muligt. Det er en radikalt 
anderledes brugssituation end den, der for eksempel karakteri-
serer nyhedslæsning. Her er målet typisk at producere og præ-
sentere indholdet, så brugerne vil bruge så lang tid som muligt.

På 3F´s hjemmeside er indholdet informationer knyttet til de 
forskellige jobfunktioner, fagforbundet dækker. Andre organisa-
tioner tilbyder andre former for information, der er nyttigt eller 
nødvendigt i bestemte situationer.
Fælles for den type informationsbehov er, at de i stigende grad 

søges dækket her-og-nu, på den medie-platform der nu er til-
gængelig. Hvor opgaven tidligere typisk blev udskudt, til man 
kunne sidde stille og roligt om aftenen ved pc´en, søges den nu 
løst, når behovet opstår, eller i korte pauser i løbet af dagen. Og 
i stigende grad på mobil eller tablet.

Det betyder først og fremmest, at websiderne skal være lette 
at overskue og læse, også på mobil eller tablet. Modellen, der 
kaldes responsivt design, hvor indholdet tilpasser sig til alle 
skærmstørrelser, er åbenlyst en god løsning. 

Undersøgelsen viste dog, at responsivt design som en rent tek-
nisk løsning ikke gør jobbet alene. Der skal mere til, hvis målet er, 
at brugerne let og hurtigt skal kunne finde, hvad de leder efter.
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Skimming	frem	for	læsning
Når en person leder efter noget bestemt, så læser personen 
sjældent ret meget. Man skimmer. Hvor læsning er en koncen-
treret, retningsbestemt og systematisk afsøgning af indhold, er 
skimming anderledes i sit mønster. Brugeren er ofte lige så kon-
centreret som under læsning, men har et mere tilfældigt, spredt 
og springende øjenbevægelsesmønster. 

Når man leder efter noget bestemt, skimmer man typisk indhol-
det for signaler, der kan lede i den rigtige retning. Det kan for 
eksempel være fremhævet tekst, fotos eller links. Hvis man som 
indholdsproducent er bevidst om, at en given side især anven-
des til skimming, vil man typisk træffe andre valg, end hvis man 
regner med at siden vil blive læst. 

For eksempel kan man organisere sit indhold i korte artikler med 
en enkel struktur og klare signaler om, i hvilken retninger man 
kan gå videre. Det har 3F arbejdet ihærdigt med i en årrække. 
Og eyetrack-undersøgelsen viste, at medlemmerne nu i forhold 
til de tidligere eyetrack-undersøgelser har lettere ved hurtigt at 
skimme teksterne og finde, hvad de leder efter. Indsatsen har 
altså båret frugt.

De	vigtige	elementer
Helt overordnet viste undersøgelsen, at testpersonerne, i 
modsætning til tidligere, ikke havde problemer med at scrolle. 
Det gjaldt især mobilbrugerne, og det betyder, at resultatet af 
responsive design – de ofte lange sider på mobilen – ikke nød-
vendigvis er et problem, da brugerne scroller hurtigt ned og også 
ofte anvender navigationen, selvom den ligger i bunden af siden.

Undersøgelsen viste desuden, at testpersonerne ret sikkert sty-
rede efter og traf valg på basis af de fremhævede tekster, især 
underrubrikker og mellemrubrikker.  Også links var en meget 
brugt fremgangsmåde til at bevæge sig rundt på.

Samtidig viste resultaterne også, at en del ellers meget web-kom-
petente testpersoner ind i mellem kom i store problemer, hvis de 
kom skævt i gang med en opgave. Det var som om, de mistede 
overblikket og manglede en strategi for, hvordan de kom på ret 
kurs, når de indledningsvis havde fået truffet nogle forkerte valg.

Anbefalinger	til	arbejdet	med	skimbar	tekst
Som nævnt har fagforbundet 3F i en årrække arbejdet med 
udvikling af informationstekster, der er lette at anvende for med-
lemmerne. Danske organisationer og virksomheder vil  umiddel-
bart kunne overføre mange af de erfaringer direkte.

Først og fremmest bør kommunikationsafdelingerne øge fokus 
på at skrive tekster, der især er skabt til at kunne skimmes hur-
tigt. Det betyder især:

• Opdel tekster i korte enheder, der hænger sammen og 
 henviser til hinanden på en logisk måde
• Fasthold en klar artikelstruktur med korte, forklarende 
 rubrikker, enkel sætnings- og afsnitsstruktur og sigende 
 mellemrubrikker
• Overvej brugen af fotos. Vores undersøgelse viste, at 
 fotos ikke altid er nødvendige for at lede brugerne på vej 
 i de rigtige retninger

Særligt	for	mobilbrugerne
Som nævnt bestod eyetrack-testen kun af 14 brugere, hvoraf 5 
brugte mobilen. Derfor skal man være varsom med de skarpe 
konklusioner. Konklusionerne er snarere indikationer, der peger 
i retning af at:

• Mobilbrugerne scroller mere, end man tidligere har 
 set på desktop-computere
• Selvom navigationen bliver gemt i bunden af siderne, 
 bliver den brugt
• Artikellængden har en betydning – om end det ikke er 
 helt klart hvor stor folks tålmodighed er i forskellige 
 situationer
• Klar prioritering af indholdet på forsiden påvirker 
 brugernes handlinger

Alt dette åbner for yderligere udforskning i nye undersøgelser 
med afsæt i forskellige slags indhold og brugssituationer. Der er 
lang vej til de endelige, nagelfaste svar, men hver grundig under-
søgelse bringer os et skridt nærmere målet.

For mange forskellige tekststørrelser og fonde forvirrer brugerne, viste 
eyetracking-undersøgelsen hos 3F.

1. KONKLUSION AF EYETRACKING 2015
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2.

INTRODUKTION 
TIL EYETRACKING 

HOS 3F
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2.1. INTRODUKTION

I de seneste fire år har en stille medierevolution været i gang 
i lommen på danskerne. De fleste af os går nu på nettet hver 
dag via mobilen. I 2011 var 20% af danskerne dagligt på nettet 
på mobilen. I 2015 var tallet tredoblet – til 60% af danskerne!

Rent praktisk betyder det, at mange er på nettet stort set hele 
tiden, enten for at løse konkrete opgaver eller for at slå tiden 
ihjel. Mange af os er på nettet over 30 gange dagligt via mobi-
len. Nogle er endda gået over til at lade mobilen klare langt det 
meste, selv opgaver der tidligere blev løst på desktop-compu-
teren, fordi de krævede både overblik og mange klik. 

Mange udgivere af journalistik og andet medieindhold har 
naturligvis allerede opdaget den tendens og har forsøgt at tage 
højde for den ved at sørge for, at indholdet let kan læses og 
”anvendes” på mobilen. Blandt andet via såkaldt ”responsivt 
design”, der netop præsenterer indholdet læseværdigt, uanset 
om du tilgår det via tablet, mobil eller desktop-computer.

Resultat	af	7	års	omfattende	udviklingsarbejde
Næste skridt er så at undersøge, hvordan brugerne faktisk tilgår 
indholdet på forskellige platforme. Det var, hvad fagforbundet 
3F ønskede, da man tidligt i foråret 2015 kontaktede Danmarks 
Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) for at få gennemført en 
såkaldt eyetracking-undersøgelse.

I eyetracking registreres øjenbevægelser som et mål for visuel 
opmærksomhed.

3F har siden 2008 gennemført et omfattende udviklingsar-
bejde, hvilket har ført til en total omlægning af, hvordan fag-
forbundet præsenterer digital information for medlemmerne. 
Resultatet er en helt ny hjemmeside, 3f.dk, en ny indholds-
struktur og en ny og anderledes måde at skrive informations-
tekster på.

Udgangspunktet for forandringerne var meget grundige eye-
tracking-undersøgelser i 2008 og 2009. Resultaterne dengang 
viste klart, at 3F´erne havde svært ved at læse artiklerne og 

finde den information, de var ude efter. Der måtte gøres noget.
Via løbende udvikling og afprøvning fandt 3F frem til en ny 
model, radikalt anderledes end de fleste andre danske orga-
nisationers. Nyheds- og aktualitetsstoffet blev adskilt på et 
separat site, og informationstekster om ansættelsesforhold 
m.m. blev opdelt i korte artikler og koblet sammen i en enkel 
navigationsstruktur.

Kan	brugerne	finde,	hvad	de	leder	efter?
Men virkede modellen? Det var det, fagforbundet nu ønskede 
at finde ud af.

3F satser ligesom de fleste andre organisationer på responsive 
design. Indholdet skulle altså i princippet kunne læses lige 
godt på alle platforme. Men var det faktisk tilfældet? Det skulle 
undersøgelsen også forsøge at give et svar på.

Hovedsigtet med undersøgelsen var altså at finde ud af, om 
brugerne generelt kunne finde og anvende informationerne 
på 3F´s hjemmeside. Som en central del af undersøgelsen 
ønskede vi derudover at se på, om mobilbrugernes handlemøn-
stre og resultater var markant anderledes end pc-brugernes. 

Afsættet var således markant anderledes end, når vi leder efter 
og læser journalistik og nyheder. Her vil situationen typisk 
være den, at vi ikke ved præcis, hvad vi leder efter, men lader 
os lede af indhold, der virker relevant og interessant. 

I den aktuelle undersøgelse hos 3F var brugerne på jagt efter 
helt specifikke svar, og målet var således, at de hurtigst og enk-
lest kunne finde, hvad de ledte efter. 

Det er vigtigt at have disse to helt forskellige brugssituationer 
for øje, når man noterer sig undersøgelsens resultater. De kan 
først og fremmest anvendes af kommunikatører, som ønsker at 
formidle målrettet og struktureret information.    

Eyetrack-undersøgelsen skulle altså i hovedtræk besvare føl-
gende hovedspørgsmål: Virker den nye indholdsstruktur og 
måde at opbygge indholdet på: Kan medlemmerne finde de 
informationer, de leder efter – uanset om de gør det på pc eller 
mobil? 

Mobilen overhalede allerede i 2013 desktop-computeren. Det har betydet store 
forandringer i vores måde at anvende internettet på.

9 af testpersonerne anvendte pc, mens 5 brugte mobilen. (Foto: Karin Skolnik)
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2.1. INTRODUKTION

Resultater	er	samlet	og	indarbejdet
Rapporten her opsamler hovedkonklusionerne af undersøgel-
sen. De centrale pointer er naturligvis for længst behandlet og 
indarbejdet i det fortsatte udviklingsarbejde hos 3F.  

Dette konkrete udviklingsarbejde er i øvrigt godt beskrevet af 
journalist Karin Skolnik, 3F, som med afsæt i eyetracking-testen 
skrev sit afgangsprojekt ”Set med brugernes øjne” på DMJX´s 
diplomuddannelse (og fik karakteren 12).  

Flere afsnit i Karin Skolniks afgangsprojekt indgår i denne rap-
port, da de meget præcist beskriver målet og resultatet med 
projektet.

Formålet med rapporten er at videreformidle undersøgelsens 
resultater til andre journalister, kommunikatører, webudviklere 
og organisationer i det hele taget, som bakser med de samme 
udfordringer som 3F: Hvordan sikrer vi de bedste mulige ram-
mer og betingelser for, at vore brugere kan finde og anvende 
den information, vi tilbyder dem?

Rapporten markerer samtidig afslutningen på 7 års rejse sam-
men fagforbundet 3F. Siden 2008 har vi sammen arbejdet på at 
udvikle og forbedre web-kommunikationen til organisationens 
medlemmer, blandt andet via tre eyetracking-tests. De første 
resultater er beskrevet i rapporten ”Eyetracking 3F” fra 2009.

Tak til Karin Skolnik og Susanne Fasting hos 3F for godt samar-
bejde om undersøgelsen og rapport-arbejdet.

Introduktion	til	forløbet	af	journalist	Karin	Skolnik,	3F
Testen skulle helt overordnet vise, hvordan vi kan forbedre 
navigationen på 3f.dk. Den er et supplement til øvrige tiltag 
for at optimere hjemmesiden. Vi udarbejder blandt andet 
en månedlig webrapport baseret på søgestatistikkerne fra 
Google Analytics og Webmaster Tools. I samarbejde med 
Analyse Danmark gennemførte vi en kvalitativ brugertil-
fredshedsundersøgelse (spørgeskema) i efteråret 2014. 

Finder testpersonerne ikke det, vi beder dem om at finde, 
er vores kommunikation mislykkedes. Så hjælper det ikke, at 
informationsteksterne er udarbejdet i henhold til 3F’s egne 
krav om god læsbarhed for almindelige og svage læsere. Kra-
vene er beskrevet i en guide, der er udviklet på baggrund af 
eyetracktests i 2008 og 2009 af tekster på 3F’s hjemmeside.

Det	ville	vi	undersøge
• Finder brugerne, hvad de søger, og finder de det hurtigt, 
 nemt og logisk?
• Hvad er det første, brugeren ser på forsiden, en fagside 
 (side om faget) og en informationstekst?
• Kan brugeren finde deres fag og overenskomst? 
• Gør flere søgefunktioner siden svær at bruge, og kan 
 brugeren finde søgefunktionerne?
• Når søgningen bruges, får brugeren så brugbare 
 resultater? 
• Ved brugeren, hvad fagsøgningen skal bruges til? 
 Og hvad med filtreringen under a-kasse og fagforening?
• Er menupunkterne rigtigt placerede, så brugeren får 
 øje på dem?
• Har menupunkterne de rigtige navne? Hvad forventer 
 brugeren at finde under menupunktet?
• Kan brugeren finde de vigtigste generelle funktioner 
 (kontakt, meld dig ind, send besked).
• Er det et problem at scrolle?
• Ser brugerne pindene i højre side?
• Bliver bannere på forsiden set?
• Kan brugeren finde situationsbestemt indhold under 
 fagforening og a-kasse, for eksempel information om 
 kritisk sygdom og dagpenge?
• Er der forskel på adfærd på mobil, tablet og desktop?Forsiden af 3f.dk som den ser ud i dag.

TESTFORLØBET

  I alt blev 16 personer 
testet. 6 var kvinder. Af 
de 16 testede var 2 ord-
blinde. Testpersonerne var 
tilfældigt udvalgt fra 3F´s 
medlemssystem og blev 
kontaktet telefonisk og 
spurgt, om de ville være 
med. De repræsenterede 
en lang række fag, bl.a. 
chauffør, gartner og kok.

  Testen foregik hos 3F i 
Kampmannsgade i Køben-
havn. Selve testen blev 
optaget med et video-
kamera, der var tilsluttet 
en skærm i lokalet ved 
siden af, sådan at forløbet 
kunne følges uforstyrret.

  Der var afsat en time 
pr. testperson. Først fik de 
eyetracking-briller på, og 
systemet blev indstillet 
på deres øjne. Dernæst fik 
de besked på at klikke sig 
ind på 3F´s hjemmeside, 
og de blev stillet en række 
opgaver, én for én.

  Efter testen, der 
varede 20-25 minutter, 
blev personen interviewet 
om oplevelsen og om 
hjemmesiden generelt, 
hvorefter vi gennemgik og 
talte om testresultaterne. 
Undervejs kommenterede 
testpersonerne deres 
oplevelse og valg.
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2.2. HVAD VI OG 3F LÆRTE FRA 2008 TIL 2015

På baggrund af læseranalyser valgte Kommunikationsafdelin-
gen i 3F i 2014 at lægge den faglige information til medlem-
merne på ét site (3f.dk) og de journalistiske nyheder ét site 
(Fagbladet3f.dk).

De to første eyetrackundersøgelser i 2008 og 2009 blev såle-
des foretaget på en hjemmeside, som indeholdt både nyhe-
der og informationstekster. Den seneste eyetrackundersøgelse 
i 2015 blev udelukkende foretaget på 3f.dk, altså et site med 
informationstekster og ingen nyheder.
 
Dette skal tages i betragtning ved sammenligningen de tre 
eyetrackundersøgelser og konklusioner

Det følgende er et koncentrat af de temaer og konklusioner, 3F 
i samarbejde med DMJX har arbejdet med og samlet sammen 
over de seneste syv år – op til den seneste eyetrack-undersø-
gelse i 2015.
 
Læsemønstre	2008	-2009
Fokus på midterfeltet
I 2008 lignede 3F´s artikeldesign de fleste andre organisatio-
ners. Siden var delt i tre. Navigation til venstre, selve artiklen i 
midten og så supplerende information i højre side. Begge eye-
tracking-tests viste, at brugerne havde fuldt fokus på midter-
feltet og ofte overså faktabokse eller links anbragt til højre.

I 2009 testede 3F et andet artikellayout, hvor faktabokse og 
øvrig tilknyttet information i højere grad blev forsøgt integreret 
i det midterste felt. Resultatet var, at testpersonerne hurtigere 
end tidligere blev opmærksomme på dette indhold.  

Fokus på venstre side af teksten– såkaldt F-læsning

Den danske usability-ekspert Jakob Nielsen beskrev i 2006 (1)	

ud fra egne eyetrackingtests et såkaldt F-mønster, forstået på 
den måde at hvis man skulle visualisere brugerens opmærk-
somhed, ville det ligne et F: 
I toppen af artiklen læses alt med fuld opmærksomhed, mens 
der længere nede i artiklen læses mere sporadisk og med væg-
ten på venstre side af teksten. Det kan tolkes sådan, at læseren 

på den måde hurtigt prøver at få et indtryk af teksten ved at 
skimme ned over linierne. I den proces når øjet ikke altid ud til 
liniens afslutning. Denne skimming bliver kun brudt af læsning 
af mellem-overskrifter og andet fremhævet tekst.

Både i 2008 og 2009 blev dette såkaldte F-mønster bekræf-
tet i testene (2)	hos 3F, både i opgaver hvor testpersonen skulle 
finde svaret på et spørgsmål hurtigst muligt, samt i mere ”fri” 
læsning.

Meget pløjelæsning
Samtidig med bekræftelsen af F-mønstret blev der i testene 
hos 3F omvendt registreret overraskende meget såkaldt ”plø-
jelæsning”, forstået som langsom og lidt usikker læsning ord 
for ord. Denne tendens fortsatte fra 2008 til 2009, selvom tek-
sterne blev forsøgt skrevet kortere og mere enkelt.  

Mellemrubrikkers betydning
Begge tests viste forstærket øje-aktivitet på mellemrubrik-
kerne. Både stærke og svage læsere brugte dem til at orientere 
sig i teksterne.

Læsemønstre	2015
Siden 2009 har 3F som nævnt gennemført store ændrin-
ger i måden at strukturere og skrive informationstekster på. 
Layoutet er blevet enklere, og teksterne er blevet langt kortere. 
Det kunne aflæses i den seneste test.

Der er nu ikke længere indhold til venstre for teksten, og 
links´ene i højre side er klart markeret som links til andre, men 
tilknyttede tekster. Det gav dels en fokuseret opmærksomhed 
på teksten, der blev afsøgt først. Hvis ikke denne afsøgning gav 
resultat, fandt de fleste testpersoner det naturligt at søge veje 
videre i højre side.

Læst på mobilen fører det responsive design til et endnu 
enklere læsemønster. Her ligger ”vejene videre” i bunden af 
teksten, og det virkede naturligt for brugerne efter skimming/
læsning at afsøge muligheder dér, hvis de ikke fandt, hvad de 
søgte i den pågældende tekst.

Tendensen til både pløjelæsning og F-mønster kunne ikke 
bekræftes i 2015-testen. Man må formode, at det hænger sam-
men med, at teksterne nu er langt kortere end tidligere. Det er 
derfor langt lettere at få overblik over hele teksten, hvilket i 
testen for både læsesvage og –stærke typisk medførte hurtig 
skim-læsning.

Overskrifterne blev ikke læst særlig grundigt. Formentlig fordi 
de typisk blot gentog teksten i linket, testpersonen netop 
havde klikket på.  Til gengæld blev underrubrikkerne ofte læst 
ret grundigt, sikkert for at få en fornemmelse af, om den søgte 
information ville være at finde i artiklen.

Mellemrubrikkerne er stadig et hit! Selv i meget korte tekster 
søger øjnene mod mellemrubrikkerne for at få et hurtigt over-
blik over det følgende indhold.

Eyetrackundersøgelsen i 2008 bekræftede Jakob Nielsens model, 
at vores læsemønster kan beskrives som et F. Her er såkaldte heatmaps 
af to af artiklerne.
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Nyheder	2008-2009
I 2008 og 2009 viste eyetracktestene, at 3F-medlemmerne 
ikke var særlig interesseret i at læse nyheder, men især sam-
lede interessen sig om medlemsservice, faglig information om 
overenskomster, uddannelse osv.  

I maj 2014 omlagde 3F hjemmesiden fuldstændig, så nyhe-
derne sammen med adgang til fagbladets artikler blev lagt 
over i et særligt site, Fagbladet3F.dk, mens den egentlige fag-
lige information blev samlet på 3f.dk.

Nyheder	2015
Eyetracktesten i 2015 omfattede ikke læsning af nyheder, men 
fokuserede på indholdet på 3f.dk. Et af spørgsmålene ”Find ud 
af hvordan det går med overenskomstforhandlingerne på Det 
grønne Område” havde dog aktualitets-karakter, og testper-
sonernes reaktioner viste, at testpersonerne generelt havde 
en god fornemmelse af, at det nok netop var et emne, der var 
mere om på det andet 3F-site, Fagbladet3F.dk. 

På den måde bekræftede testen, at 3F valgte rigtigt, da man 
adskilte nyheder fra faglig information. En årsag til, at testper-
sonerne havde så let ved at søge og finde de informationer, 
de ledte efter, kan meget vel være, at de ikke blev ” forstyrret” 
af aktualitetsstof af forskellig karakter – blandt andet i søgere-
sultaterne -  men kunne koncentrere sig om at forstå den ind-
holdsstruktur, kommunikationsafdelingen har lagt for det mere 
statiske indhold.
     
Informationstekster	2008-2009
Med hjælp fra underviser og konsulent Nils Ulrik Pedersen 
skrev 3F´s kommunikationsafdeling i 2008 en række informa-
tionstekster om, så de skulle være lettere og hurtigere at læse. 
Og anstrengelserne bar frugt. komunikationsafdelingen har i 
forbindelse med det nye 3F.dk arbejdet meget med informa-
tionsteksterne, og en del af testpersonerne kunne nu lettere 
skimme teksten og finde de svar, de søgte.

Omskrivningerne fokuserede på:
• Korte ord, sætninger og afsnit
• Forenklet sprog (mål via lix-metoden)
• Flere mellemrubrikker
• Punktopstillinger som her

Ofte, men ikke altid, resulterede omskrivningerne også i kor-
tere tekster. Resultatet af omskrivningerne var, at der blev 
noteret ”tidseffekter” på mellem 20 og 50%. Ofte kunne bru-
gerne altså finde svaret på næsten den halve tid.

Informationstekster	2015
Nils Ulrik Pedersen anbefalede, at artiklerne hvis muligt blev 
holdt nede omkring 300 ord, og det er i høj grad den tanke-
gang, der præger 3F´s nye faglige site, hvor hver artikelenhed 
er ultrakort og fokuseret.  

I eyetracktesten i 2015 kunne vi se, at de korte tekster betød 
farvel til langsommelig pløjelæsning. End ikke de to testperso-

ner, der erklærede sig som ordblinde, havde problemer med at 
komme igennem selve teksterne. 

I modsætning til testen i 2008 måtte ingen testpersoner 
opgive at løse opgaver, fordi de ikke kunne overskue teksterne.

Vi noterede dog stadig enkelte problemer med teksterne. 
Blandt andet var det i visse områder af teksterne svært for test-
personerne at få overblik over informationer, der var anbragt 
med forskellige skriftstørrelser, eller hvis der var meget frem-
hævet tekst.  

Desuden noterede repræsentanterne for 3F´s kommunika-
tionsafdeling, at visse tekster måske ligefrem var blevet for 
korte, således at læserne forventede at finde mere indhold 
og scrollede længere ned. Derved kom de til indhold, der ikke 
havde noget med teksten at gøre, og det var et problem. 

Efterfølgende har 3F identificeret alle meget korte tekster for at 
vurdere, om de skal have mere indhold. 

Illustrationer	2008-2009
Billeder bliver set men sjældent kigget nærmere på! Det var 
konklusionen i både 2008 og 2009 i de gennemførte eyetrack-
tests hos 3F. 

I 2008 blev det konkluderet, at især arkivfotos med tematiske 
motiver stort set blev overset af brugerne. Det førte 3F frem til 
en ændret billedpolitik med prioritering af aktuelle fotos knyt-
tet direkte til artiklens indhold. 

En mobilbrugers første kig på siden for buschauffører (2015-testen). Med over-
skriften som afsæt skimmes den øverste del af siden hurtigt. De runde bobler er 
de såkaldte fixationer – hvad man faktisk ser på. 
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Den følgende eyetracktest i 2009 kunne dog ikke bekræfte 
hypotesen, at tematiske fotos generelt får mindre opmærk-
somhed end nyhedsfotos. I denne test var der ikke ret stor for-
skel på antallet af fixationer på henholdsvis tematiske fotos og 
nyhedsfotos.

2009-testen gav yderligere to bemærkelsesværdige resultater: 
Dels viste det sig, at billedets størrelse havde direkte betyd-
ning for, hvor mange af brugerne, der så på det (som andre tid-
ligere eyetracktests også har vist). Store fotos blev set af 87% 
af testpersonerne, mens små fotos kun blev set af 43% af test-
personerne.

Og dels viste det sig, at tegninger havde betydelig større til-
trækningskraft end fotos. I det tilfælde, hvor artiklen var illu-
streret af en tegning, blev den set af hele 95% af testperso-
nerne. Og der blev set mere end dobbelt så længe på tegnin-
gerne end på de store fotos.

Illustrationer	2015
På det nye 3f.dk har illustrationer en mindre fremtrædende 
betydning end tidligere. Der anvendes ikke  illustrationer i 
direkte tilknytning til artiklerne, men der bruges små ikon-ag-
tige fotos af fagpersoner på arbejde, eksempelvis kokke og 
gartnere.

Det betyder naturligvis, at vi ikke i 2015-testen har kunnet 
følge op på illustrationernes betydning for læsemønstret. Vi 
har dog – i et særskilt afsnit – behandlet konsekvensen af, at 
der ikke længere er illustrationer knyttet til 3F´s faglige artikler.

Svage	læsere	2008-2009
Testene i 2008 og 2009 viste, at mange 3F´ere læste langsomt 
og usikkert og havde svært ved at få overblik over websiderne. 
12 ud af de 29 testede 3F´ere viste en adfærd, der karakterise-
rede svage læsere på nettet.

Det indebærer blandt andet såkaldt ”snævert synsfelt”, hvil-
ket betyder, at man har svært ved at opfatte en tekst og en 
webside som en helhed, men i stedet fokuserer på et meget 
afgrænset  område af siden.

Den svage netlæser vil så typisk ”pløjelæse” sig gennem tek-
sten. Det betyder, at man læser teksten ord for ord, linie for 
linie. I modsætning hertil kan stærke netlæsere ofte opfatte og 
skimme større indholdsflader ad gangen.

Karakteristisk for svage netlæsere var også, at de nødigt scrol-
ler, da de så er nødt til at afbryde læsningen. Og da det er svært 
for dem at finde tilbage til det sted i teksten, de er nået til, fort-
sætter de typisk så længe som muligt, uden at scrolle.

Det vurderes, at op mod 40% af netlæserne i dag er svage net-
læsere. Det betyder, at man med fordel kan forsøge at hjælpe 
disse brugere ved at gøre tekster og artikeldesigns så enkle at 
gå til som muligt.

Den første rapport fra projektet, ”Eyetrack 3F” (2) anviser 
en række oplagte veje at gå:

• Skriv tekster med enkel sætningskonstruktion
• Skriv det vigtigste i toppen
• Al vigtig information skal findes i det første skærmbillede, 
 så det ikke er nødvendigt at scrolle
• Undgå tekst der bevæger eller ændrer sig
• Anvend mellemoverskrifter

Svage	læsere	2015
Omlægningen af 3f.dk og den nye måde at strukturere og vise 
artikler på er i høj grad baseret på disse råd. Artiklerne er korte 
og enkle, og de præsenteres på en enkel og rolig baggrund.

Vi undersøgte i den seneste test ikke direkte, om læsesvage 
3F´ere har fået det lettere. To testpersoner karakteriserede sig 
selv som ordblinde. Heraf havde den ene (mobilbruger) for-
holdsvis let ved at finde svar på de stillede opgaver, når han 
først havde fundet frem til den rigtige artikel. Den anden test-
person (på pc) havde generelt meget svært ved at løse de stil-
lede opgaver og måtte ofte opgive. 

Det er ikke på den spinkle baggrund muligt at konkludere på 
læsesvages vilkår for at anvende 3f.dk. Det ser ud til, at 3F i 
store træk er kommet så langt, som de kan i arbejdet på at 
hjælpe læsesvage så godt som muligt på vej. Det antydes dog 
samtidig, at det for svært læsesvage kan være meget svært at 
anvende hjemmesider med så meget information, som der fin-
des på 3f.dk. Det skal dog bemærkes, at alle tekster på det nye 
3f.dk har en læs-højt-funktion.

Forsiden af rapporten “Eyetrack 3F” fra 2008.
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3.1. NÅR DET BARE ER LETTEST AT BRUGE MOBILEN 

Trods den lille skærm kan mobilen være lige så effektiv som 
desktop-computeren. I visse situationer kan det ligefrem gå 
hurtigere at finde de informationer, man leder efter. Det viser 
resultatet af eyetracktesten hos fagforbundet 3F. 

Fra at være den hurtige løsning i en travl hverdag – til at gå på 
Facebook, tjekke mails og finde vej – er mobilen blevet den 
enhed, mange bruger til stort set alt. Web-statistikken hos fag-
forbundet 3F viser, at 26% af brugerne (september 2015-tal) 
nu kommer til hjemmesiden via mobilen. (6)

Vi undersøgte, hvordan potentielle brugere af hjemmesiden 
finder informationer og løser typiske opgaver på henholdsvis 
pc og mobil. Testpersonerne fik lov til at bruge den enhed, de 
fandt mest naturligt. 5 ud af 14 valgte at løse opgaverne på 
mobilen.

Resultaterne giver derfor ikke det endelige svar på alle spørgs-
mål, men viser en retning og giver nogle indikationer, vi kan 
arbejde videre ud fra.

De	tre	strategier
Man kunne måske forvente, at mobilbrugerne blandt andet 
på grund af den lille skærm ville være længere tid om at løse 
opgaverne, men sådan gik det ikke. Ikke i alle tilfælde i hvert 
fald.

Først lidt om tre forskellige strategier, brugerne vælger 
imellem, når de skal finde informationer eller løse en 
opgave på nettet:

• Søgning: Man finder og bruger en søgefunktion på 
 siden – eller bruger Google eller en anden bred søgemaskine, 
 hvis den ”lokale” ikke fungerer godt nok.
• Brug af navigationen: Man finder nogle direkte indgange, der 
 typisk ligger enten i toppen af siden eller som nogle 
 muligheder i én af siderne 
• Find interessante eller relevante indgange i sidens egentlige 
 indhold: Man går på jagt i overskrifter, tekst og fotos på forsi
 den i håbet om at finde ”hints” til det, man leder efter 

Overordnede	tendenser
Af testen hos 3F kan vi se følgende generelle tendenser:
1.	Den enkelte person har en tilbøjelighed til ofte at vælge 
 en bestemt af de nævnte strategier, enten fordi den af 
 natur falder én lettest, eller fordi man tidligere har haft gode 
 erfaringer med den. Som én af mobilbrugerne sagde 
 under testen: ”Jeg vil helst bruge søgefunktionen. Så finder 
 jeg forhåbentlig det, jeg skal bruge, lige med det samme.”
2.	Man vælger dog ikke nødvendigvis den samme strategi 
 hver gang. Det afhænger af situationen og ”opgaven”, 
 man skal løse. Alle mobil- som pc-brugerne i testen 
 tog undervejs alle tre strategier i anvendelse. 
3.	Der er en klar tendens til, at man vender tilbage til en 
 strategi, der tidligere har været succesfuld. Eksempelvis var 
 en række opgaver i testen oplagt at løse via top-
 navigationen, og en succesfuld ”løsning” gav 
 testpersonerne en klar idé om, at det også senere 
 kunne være en god strategi.

Af det forholdsvis spinkle testmateriale kan vi se, at mobil-
brugerne især valgte blandt de to førstnævnte strategier: Søg-
ning eller brug af navigationen. Kun i undtagelses-tilfælde 
gik mobilbrugerne på jagt i forsidens indhold. Som nævnt er 
resultaterne ikke fuldstændig éntydige. Men tendensen er for-
holdsvis klar. 

Måske er det i virkeligheden indlysende, at sådan må det være. 
To faktorer peger i den retning:

1.	Dels mobilvanerne: Man er vant til, at det skal være ”her 
 og nu” på mobilen. Søgning og brug af navigationen opleves 
 af mange som genveje, der kan spare tid
2. Og så skærmstørrelsen: Der er grænser for, hvad man 
 kan se på den lille skærm, så forventningen om cognitive 
 ease - at man helst ikke skal bruge for mange mentale 
 kræfter på det – bliver en afgørende faktor. Man kan opleve, 
 at man ”springer over” en afsøgningsproces, der kan 
 opleves som besværlig 

Mobilbrugerne var typisk hurtigere end pc-brugerne, når opgaverne lagde op til 
at bruge søgefunktion eller navigation. (Foto: Karin Skolnik)

Selvom de fleste nu dagligt går på nettet via mobilen, er det stadig kun hver 
fjerde 3F-medlem, der burger mobile til at gå på fagforeningens hjemmeside.
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De	lette	og	de	svære	opgaver
Testen foregik på den måde, at testpersonen blev stillet en opgave, 
som vi vurderede var typisk for, hvad en 3F´er ville på fagforbun-
dets hjemmeside. Med eyetracking-metoden kunne vi følge perso-
nens øjenbevægelser, mens opgaven blev løst.

Vi kunne bagefter se, at visse opgaver lagde mere op til at bruge 
den ene eller den anden strategi. 

Find	dit	fag
Den første opgave, de fik, var at gå ind på hjemmesiden og finde 
deres fag (f.eks. tømrer, murer eller anlægsgartner). 

Både på pc og på mobilen har 3F anbragt en stor søgefunktion midt 
i skærmbilledet på forsiden, hvori der står ”Find fag eller søg efter 
emner”. Så det var oplagt, at det var det, man gjorde. Og ja: Af de 
14 testpersoner, som vi har pålidelige data på, valgte de 12 at søge 
fagsiden frem via denne søgefunktion!

De to sidste testpersoner sagde begge efterfølgende, at de følte, 
de staver for dårligt og var usikre på at skrive i søgefunktionen. Så 
de valgte at klikke sig vej til fagsiden i stedet via links andetsteds 
på siden.

Denne opgave blev gennemsnitligt løst hurtigst af mobilbrugerne, 
set i forhold til pc-brugernes tidsforbrug. Måske fordi det her var 
så oplagt at bruge søgefunktionen, og at den på mobilen relativt 
set fyldte langt mere. Det var lettere at fravælge andre løsninger.

Find	din	lokale	afdeling	
”Find lokalafdeling” står der i navigationen øverst på siden, hvilket 
10 ud af de 14 testpersoner også straks opdagede og løste opga-
ven meget hurtigt.  Men som nævnt tidligere kan der være mange 
veje til målet, og denne opgave viste, at det er vigtigt at tilbyde 

flere forskellige muligheder: 2 valgte at bruge søgefunktionen og 
fandt lokalafdelingen frem ved at skrive enten postnummer eller 
bynavn. De 2 resterende løste opgaven på yderligere to forskellige 
måder.

Igen var mobilbrugerne mindst lige så hurtige som pc-brugerne. På 
mobilen er top-navigationen ret fremtrædende i form af en mørk 
boks med ordene ”MENU” i store versaler. Alle mobilbrugere vid-
ste, at dette var en mulighed – og måske den hurtigste vej.
   
Du	er	blevet	arbejdsløs,	find	ud	af	hvornår	du	får	dagpenge
næste	gang
I denne opgave kom alle testpersoner mere på arbejde. Der var 
ikke fuldstændig indlysende veje til målet, og løsningen krævede 
grundig skimming af forsiden for at finde relevante indgange.

For at man kan bruge søgefunktionen, skal man vide, hvad man 
skal søge efter. Den strategi blev derfor typisk fravalgt i denne 
opgave. For hvad skulle man lige søge efter?
De fleste, også af mobilbrugerne, gik på jagt på hele forsiden og 
forstod hurtigt, at de kunne komme videre via links i sektionen 
med overskriften ”A-kasse”.

Generelt var denne opgave svær for især mobilbrugerne, da der 
var meget information at skimme, og mindst 3 klik – ofte flere – 
frem til den rigtige side. 

Derfor brugte mobilbrugerne gennemsnitligt mere tid end pc-bru-
gerne her, da de på alle siderne måtte scrolle mere end pc-bru-
gerne for at få et overblik over information og muligheder. 

5	grunde	til	at	mobilbrugerne	har	det	svært
Usability-eksperten Raluca Budiu, Nielsen Norman Group (3), næv-
ner fem faktorer for, at det kan være svært for mobilbrugerne at 
løse komplekse opgaver som den sidst nævnte 
 
• Den lille skærm gør, at  ”interaktions-omkostningerne”  for 
 brugeren bliver højere. Vores begrænsede korttidshukommelse 
 gør det svært for os at håndtere store mængder information, 
 hvor af vi kun kan se en brøkdel. (4)	

• Jo mere bærbar enheden er, jo større er sandsynligheden for, at 
 vi prøver at løse opgaven i en kort pause – og bliver afbrudt! 
 Budiu opgør varigheden af en gennemsnitlig session på 
 mobilen til 72 sekunder. På desktop-pc er den gennemsnitligt 
 dobbelt så lang: 150 sekunder. 

• Mobilbrugere må typisk arbejde med et enkelt 
 skærmvindue, mens pc-brugere lettere kan skifte mellem flere 
 vinduer. En opgave på mobilen skal altså helst kunne løses her 
 og nu, uden at der skal hentes yderligere information.

• Den lille trykfølsomme skærm gør, at det er let at trykke forkert.

·     Generelt bruges mobilen ofte på steder med en netforbindelse 
 af svingende kvalitet, hvilket kræver lette sider og løsning af 
 enkle opgaver.

En mobilbrugers første sekunders kig på forsiden af 3f.dk. Søgefunktionen 
midt I billedet var naturligvis afsæt for hurtig skimming af sidens indhold.
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3.1. NÅR DET BARE ER LETTEST AT BRUGE MOBILEN 

En del af disse udfordringer kom også til udtryk i testen hos 3F. Også 
selv om man er en rutineret mobilbruger, kan man komme i fedte-
fadet. Spørgsmålet er, hvordan mediehuse og andre udgivere kan 
gøre det så let som muligt for mobilbrugerne. Det vender vi tilbage 
til nedenfor.

3	oplagte	steder	at	sætte	ind
Så, ja, der er gode grunde til, at desktop-computeren ikke fuldstæn-
dig støver til ovre i hjørnet derhjemme. Men når nu flere og flere alli-
gevel med nærmest dødsforagt kaster sig ud i at finde svar eller løse 
opgaver på mobilen, så må vi jo nok hellere gøre sandsynligheden 
for succes så stor som mulig. 

Søgning:	Få	glade	brugere
Vi ved, også fra en tidligere eyetracking-test af vort eget kursus-site, 
at en del brugere har vænnet sig til, at de kan søge det meste frem. 
Hvis de bare ved, hvad de skal skrive i søgefeltet, vælger de den 
løsning. 

De er så vant til, at søgefunktioner fungerer, at et negativt resultat 
ofte fører til betydeligt mismod – et sted mellem skuffelse og raseri.  

Med mobilen er denne udvikling blevet forstærket yderligere. Det 
er derfor meget vigtigt, at søgefunktionen er både tydelig og vel-
fungerende.

3F har forberedt sig godt på den situation:

1. Ud over den store centralt placerede søgefunktion, har 
 man bevaret den ”klassiske” søgefunktion som en del af 
 topnavigationen. Vi var nysgerrige efter, om de to søgefelter 
 gav anledning til forvirring. Det var der intet, der tydede på. 
 Det er godt at give brugerne flere muligheder.
2. Kommunikationsafdelingen vier en del af deres arbejdstid 
 til at studere, hvad medlemmerne skriver i søgefeltet – og er 
 løbende inde og skrue i søgefunktionen, så flere ord 
 (og små stavefejl) også giver det ønskede resultat.

Resultatet var betydelig positiv respons fra testpersonerne, hvoraf 
flere kom med overraskede udbrud over de brugbare søgeresultater. 

Flere sagde direkte, at de ikke var vant til så effektiv en søgefunktion.     
Indsatsen med søgemaskinen vil altså kunne betyde flere  til-
fredse kunder/medlemmer, som igen og igen vender tilbage, 
fordi de her i en fart kan finde, hvad de leder efter!

Navigations-menuen:	Let	adgang	til	de	
almindeligste	opgaver
Igen viste testen, at 3F´s løsning fungerer glimrende på mobi-
len: En stor MENU-knap, der er let at se – og ramme med tom-
melfingeren. Og når man gør det, folder der sig en overskuelig 
liste på 8 muligheder ud. Igen med så store røre-felter, at man 
let rammer det rigtige.

Vi undersøgte, om brugerne kunne finde ud af 
enkle opgaver som at:

• sende en email til 3F
• finde den side, hvor de kunne melde sig ind
• finde deres lokalafdeling

Det klarede stort set alle på under 20 sekunder – også mobilbru-
gerne – hvilket må siges at være tilfredsstillende.

Så konklusionen her er igen, at det lønner sig at bruge tid og 
kræfter på at overveje, hvordan sitet tager sig ud på mobilen – og 
så at sikre at de vigtigste og mest almindeligt brugte opgaver får 
en plads i navigationsmenuen, da især mobilbrugerne vil være 
tilbøjelige til at kikke her som noget af det første.

De	håndholdte	indgange:	kommunikation	i	sin	fineste	form
Når de ikke umiddelbart finder hjælp i søgefunktionen eller navi-
gationsmenuen, går mobilbrugerne i gang med indholdsfeltet i 
jagten på relevante indgange.  

Som skrevet tidligere, havde mobilbrugerne ikke umiddelbart 
problemer med at skimme og scrolle, så man skal ikke være 
bange for at sende dem lidt rundt på sitet.

Omvendt kalder ordet relevans på omhyggeligt arbejde: 
Det er vigtigt, at man gør sig klart:

1. Hvad er de vigtigste spørgsmål, brugerne prøver at få 
 besvaret på mit site?
2. Hvordan kan vi sende klare signaler i ord – og måske billeder – 
 sådan at de hurtigt skimmende brugere hurtigt finde vej videre?

I eksemplet oven for, ”Forestil dig, at du er blevet ledig: Hvor-
når får du dagpenge næste gang?”, var der meget stor variation i 
svartiderne, afhængig af om testpersonerne hurtigt fandt vejen 
videre, for eksempel via links som ”A-kasse” eller ”Når du bliver 
ledig”, eller om de ikke kunne løse gåden.

Det er jo netop kommunikation i sin fineste form: At have empati 
for brugerne og sætte sig ind i deres tankegang – og så svare på 
deres vigtigste spørgsmål.

Mobilbrugerne anvendte ofte navigations-menuen, der er let at få øje på med de 
store bogstaver, “MENU”.
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3.2. RESPONSIVT DESIGN FUNGERER: 
MOBILBRUGERNE SCROLLER OG SKIMMER HELT I BUND
Responsivt design gør det lettere at læse websider på mobilen. 
Men konsekvensen af  den responsive løsning er typisk lange 
sider, hvilket betyder, at brugeren ofte skal scrolle rigtig meget 
for at finde det, de leder efter. Vil de det – og kan de finde det, 
de leder efter? Det var et af de spørgsmål, vi stillede os selv før 
eyetracktesten hos 3F. 

Og svaret er: Ja, det ser faktisk ud til, at den responsive løsning 
hjælper 3F´s brugere!

Responsivt	design	–	et	stort	skridt	på	vejen
Og hvad er responsive web-design så? Kort fortalt er det både 
en teknisk løsning og en tilgang til webdesign, der sørger for, at 
indholdet kan ses og bruges på samme måde uanset skærmstør-
relse og type af device. 

Flere end to ud af tre danskere havde i 2015 en smartphone, og 
de fleste bruger den det meste af tiden til alle mulige ting.  Der-
for bør alle organisationer tilbyde digitalt indhold, der er let at 
læse og anvende på mobilen. Responsivt design er et stort skridt 
på vejen.

Eller sagt på en anden måde af design-eksperterne hos NNg-
Group:

”Responsive web design (RWD) is a web development approach 
that creates dynamic changes to the appearance of a website, 
depending on the screen size and orientation of the device being 
used to view it.” (5)

I dette afsnit ser vi på de vigtigste fordele og ulemper ved 
responsive, ud fra hvad vore 14 testpersoner hos 3F gjorde og 
oplevede.  De 5 af dem anvendte mobilen. 

Naturligvis giver det ikke endelige, nagelfaste svar. Resultaterne 
skal ses som indikationer, der kan bruges som pejlemærker i 
udviklingsarbejdet. Klarere konklusioner kræver fortsat vedhol-
dende testarbejde.  

Endnu	kun	hver	fjerde	3F´er	er	mobilbruger

En del udgivere, især mediehuse, har oplevet, at det nu er over 
50% af deres brugere, der anvender en mobil, mens brugen af 
desktop-computeren er blevet tilsvarende mindre. 

Hos 3F er det endnu kun hver fjerde bruger, 26%, der kommer 
til sitet www.3f.dk via mobil (6). Det skal formentlig ses i lyset 
af, at brugerne typisk kommer til 3f.dk for at finde information 
om bestemte emner eller svar på helt specifikke spørgsmål. Det 
gør de typisk via deres desktop-computer om aftenen, når de er 
kommet hjem fra arbejde.

De leder altså målrettet – i modsætning til situationer hvor man 
for eksempel ser nyheder eller på anden måde er åben for, hvad 
der lige kommer til én.

En del af testpersonerne forklarede, at de ellers nu bruger mobi-
len til det meste, men når de skal finde ting på nettet, og skal 
udfylde for eksempel dagpengekort, så er det fortsat lettest at 
vente til man kommer hjem og kan gøre det på desktop-compu-
teren.

Men brugen af mobilen stiger fortsat, og en lille håndfuld af per-
sonerne i vores eyetracking-test gjorde det klart, at de nu bruger 
mobilen til stort set alting – og pc´en derhjemme står og samler 
støv i hjørnet.

Over	og	under	folden
Først og fremmest betyder responsive design som sagt typisk, 
at indholdet for at kunne ses på mobilen vises i én lang spalte i 
stedet for 2-3 spalter, som hjemmeside typisk er opdelt i . 

Det betyder naturligvis, at en del af indholdet vises langt nede, 
og at brugeren så må scrolle nedad for at finde det. Et vigtigt 
mål med eyetracktesten hos 3F var at undersøge, hvordan 
mobilbrugerne håndterer denne lange strøm af informationer.

Tidligere har web-designere brugt begrebet ”over folden” til at 
beskrive den del af indholdet, der kan ses på skærmen, mens 
”under folden” så omvendt betegner den del af indholdet, bru-
geren ikke kan se.

NNG Group gennemførte i 2010 en eyetrack-test, der bekræf-
tede en antagelse om, at brugerne især havde deres opmærk-
somhed ”over folden” – og altså scrollede meget lidt (7).

En gennemgang af 21 personers kig på i alt over 500 websider 
viste, at over 80% af fixationerne (korte perioder hvor øjnene 
hviler på konkret indhold) var ”over folden”.

Konklusionen var, at vores limited attention span (8) gør det 
svært for os at forestille os indhold, som vi ikke kan se, og at 
vi derfor foretrækker kun at beskæftige os med det indhold, vi 
direkte kan se.

De fleste af testpersonerne gav udtryk for, at de godt nok bruger mobilen mest i 
hverdagen – men til informationssøgning på eksempelvis 3f.dk foretrækker de at 
vente til de kommer hjem til pc´en om aftenen. (Foto: Karin Skolnik)
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3.2. RESPONSIVT DESIGN FUNGERER: 
MOBILBRUGERNE SCROLLER OG SKIMMER HELT I BUND

3F-brugerne	scrollede	lystigt
Dengang – for 5 år siden – var konsulentfirmaets anbefalinger 
derfor, at man som udgiver burde forsøge at placere den vigtigste 
information ”over folden”.

Siden er tablets og smartphones kommet til, og scroll er (måske) 
blevet en mere naturlig del af interaktionen med udstyret. Det 
var den antagelse, vi ville teste.

Testen hos 3F viste, at især de 5 testpersoner, der brugte mobi-
len, scrollede meget og hurtigt og tilsyneladende ikke havde 
problemer med at bevæge sig hurtigt skimmende ned gennem 
indholdet – om der så var tale om en artikel eller en lang liste af 
søgeresultater. 

I det hele taget var det forbavsende at se, så hurtigt testperso-
nerne scrollede nedad, og indholdet nærmest fløj forbi. Og alli-
gevel var de i stand til at stoppe præcis, når et relevante link eller 
tekstbid dukkede op.

Design	for	hurtig	skimming
Denne påstand kræver – som de fleste andre her – yderligere 
undersøgelse. Men det ser ud til, at scrolling for mange er blevet 
mere naturligt. Ikke at vi har fået længere attention span. Vi har 
vel bare vænnet os til tanken om, at der er mere indhold, end vi 
kan se, længere nede på siden. Samtidig skimmer vi hurtigere – 
på udkig efter signaler om det indhold, vi skal bruge.

Og præcis her kan vi som indholdsproducenter og designere 
gøre en forskel: Når vi ved at folk skimmer lynhurtigt, før indhol-
det forsvinder ud af syne igen, må vi omhyggeligt lægge indhol-
det til rette for lyn-skimming. 

Vi må:

• Have klar artikelstruktur
• Skrive sigende mellemrubrikker
• Bruge selvforklarende links (se senere afsnit)
• Anvende enkel sætnings- og afsnits-struktur
• Bruge punkt-opdeling og andre hjælpe-greb, 
 hvor det giver mening

Det er altsammen gode råd opstået i webmediernes barndom. 
Men de bliver endnu mere centrale, jo hurtigere brugerne bevæ-
ger sig gennem stoffet.

Navigationen	rykker	ned	i	bunden	
Som sagt bliver desktop-computerens 2-3 spalter til én på mobi-
len. Det får især betydelige konsekvenser for den navigations-
menu, der på desktop som regel er let tilgængelig ude i højre 
side. På mobilen ryger navigationen helt ned i bunden.

Sådan er det også hos 3F. Og denne navigation med links til tilknyt-
tet materiale er yderligere vigtig hos fagforbundet, da man her har 
opdelt indholdet i mange korte artikler. Hvis man ikke ”rammer” 
den rigtige artikel i første hug, er det altså vigtigt, at man hurtigt kan 
se, hvordan man så kommer videre til den rigtige side.

Med 3F´s responsive design så vi således to vidt 
forskellige brugsmønstre: 

• På desktop gled øjet efter skimming af sidens hovedindhold 
 naturligt over til højre for en hurtig afsøgning af mulighederne 
 for at komme videre.
• På mobilen blev indholdet som nævnt typisk skimmet lige så 
 hurtigt, mens der blev scrollet nedad – og øjnene fandt 
 tilsyneladende i en lige så glidende bevægelse frem til 
 navigationen, der som sagt lå i bunden, efter sideindholdet.

Kan	det	gøres	bedre?
Så det ser altså ud til, at 
1. Brugerne intuitivt forstår, at man i bunden kan få 
 anvisninger på, hvordan man kommer videre. 
2. Navigationsmenuens placering i bunden af siden er 
 naturlig for mobilbrugerne, da overvejelsen om, hvordan man 
 kommer videre, følger naturligt efter skimming af sidens 
 hovedindhold.  

Det er alt sammen godt nyt for 3F. Samtidig bør man nok ikke 
stille sig helt tilfreds her: Mon ikke der kan udvikles måder 
hvorpå mobilbrugerne kan få et overblik over tilknyttet indhold, 
uden at de absolut skal helt til bunds på siden?
 
Artiklernes	længde
Selvom mobilbrugerne altså scroller langt og hurtigt, er der 
naturligvis en grænse for deres tålmodighed. Lange artikler kan 
synes nærmest uendelige på mobilen.  Så responsive design gør 
ikke i sig selv alt læsbart på mobilen. 

Den allerbedste øvelse er at prøve at hente en mellemlang 
webartikel på mobilen – og oplev hvordan det fungerer. Det kan 
blive en lovlig lang og besværlig oplevelse at komme igennem 
den, ikke? Det er nok en god idé at gøre sig overvejelser om artik-
lernes længde!

3F´s kommunikationsafdeling har i de senere år brugt mange 
kræfter på at skrive og præsentere indholdet, så det er let at gå til 
for medlemmerne, hvoraf mange ikke har stor erfaring i at være 
på nettet. 

Resultaterne af udviklingsarbejdet gennemgås i et særskilt 
kapitel, men overordnet har arbejdet ført til:

• Enklere tekster der er lettere at læse
• Korte tekster
• Emner som ”efterløn” (9) er så opdelt i 6 artikler i stedet 
 for at være samlet i én

Den metode har en række konsekvenser, der gennemgås andet-
steds. Her er det blot på sin plads at notere, at det i denne sam-
menhæng er vigtigt, at artikler/tekster er korte og konsistente.  
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3.2. RESPONSIVT DESIGN FUNGERER: 
MOBILBRUGERNE SCROLLER OG SKIMMER HELT I BUND

Forsiden	–	hvordan	den	er	anderledes	på	mobilen
Til sidst lidt om det første: Forsiderne! Som det ses her, bety-
der 3F´s responsive design, at mobilbrugerne ikke får helt det 
samme udvalg at se i det første skærmbillede. Men man har så 
omhyggeligt udvalgt de elementer, der skal vises for mobilbru-
gerne:

1.	 Da man ved, at en stor del af mobilbrugerne anvender 
 en søgefunktion, er søgefeltet ”Find fag eller søg efter emner” 
 anbragt helt centralt. Det er især den vej, brugerne finde vej 
 ind til deres fag, faglige informationer om for eksempel 
 murer-faget. Samtlige 5 mobilbrugere anvendte denne 
 indgang på hjemmesiden 
2.	 Desuden er topnavigationen gjort ekstra synlig med ”MENU” 
 skrevet med store bogstaver på mobilforsiden. Denne 
 fremhævelse var sandsynligvis årsagen til, at topnavigationen 
 i efterfølgende opgaver var meget anvendt af mobilbrugerne.

Disse heatmaps viser, hvad testpersonerne har set på, fra de kom 
ind på hjemmesiden første gang, til de gik i gang med at løse den 
første opgave: ”Find dit fag”.

Som det ses, er mobilbrugernes fokus meget samlet om søge-
funktionen, hvilket også forklarer, hvorfor så mange valgte denne 
indgang.

På desktop er der blevet plads til et stort felt med små fotos af 
forskellige fagområder. Man kan se, at disse fotos bliver set, typisk 
mens man et kort øjeblik overvejer, hvordan man skal gribe opga-
ven an. Også 3F-logo og topnavigation får mere opmærksomhed 
end på mobilen. Men igen er der især meget fokus på søgefunk-
tionen, der ligger lige midt i billedet. 

Både 3F og vi andre iagttagere kan altså se bekræftet, at det giver 
mening at prioritere sine indgange og designe forsiden efter det. 
Brugerne vil handle derefter.

Dette billede viser, hvad 5 mobilbrugere i testen først så på på forsiden af 3f.dk.    

Dette såkaldte “heatmap” viser, hvad de 9 testpersoner, der brugte pc, 
først kiggede på, da de kom ind på forsiden af 3f.dk.
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Tekster kan være lettere at forstå, hvis der ikke er billeder til at 
forstyrre læsningen! Man bliver ikke distraheret af det visuelle 
indhold og kan koncentrere sig om at forstå ordene.

På 3f.dk er der på ingen måde ruttet med billederne. Enkelte 
genrefotos af en tømrer eller et postbud hist og her. Ellers ingen 
billeder. 

”Hvad betyder det, at der er få fotos? (Kan man undersøge det?)”, 
lød spørgsmålet fra Susanne Fasting, chef for 3F´s medlemskom-
munikation, inden vi gik i gang med projektet. 

Og nej, selvfølgelig kan man ikke rigtig undersøge betydningen 
af noget, der ikke er der. Så det følgende skal tages med et gran 
salt. Konklusionerne er baseret på de øjenbevægelses-mønstre, 
eyetrack-systemet har forsynet os med, hvor de 14 testede per-
soner har kigget, skimmet og læst på sider uden fotos.

Vi kan notere, at testpersonerne havde let ved at navigere rundt 
på hjemmesiden og finde de ønskede informationer alene via 
tekst, også selvom målgruppen ikke nødvendigvis er den mest 
læsestærke del af befolkningen. Vi kan altså gætte på, at testper-
sonerne ikke strandede eller præsterede dårligere på grund af 
manglende illustrationer. 

Teksten	helt	afgørende
3F.dk er en hjemmeside fyldt med informationer knyttet til 
arbejdslivet, for eksempel overenskomster, løn- og arbejdsvil-
kår, dagpengeregler osv.  Testpersonerne fik undervejs en række 
opgaver, hvor de skulle finde svaret på hjemmesiden, for eksem-
pel ”I har blandt kolleger diskuteret, om det er lovligt at fyre med-
arbejdere via en sms. Prøv at finde svaret på hjemmesiden.”

Via forskellige søgestrategier, der er beskrevet andetsteds i rap-
porten, leder man efter informationerne, typisk ved at se efter 
nøgleord. I det konkrete tilfælde kunne det være  ord som  ”sms” 
eller ”fyret”, som man prøver at finde, enten i selve teksten eller 
i links videre. 

Så det er klart, at teksten her bliver meget styrende for de valg, 
man træffer. Overskriften, underrubrikken og anden form for 
fremhævet tekst bliver signaler, man målbevidst bruger til at 
træffe beslutninger ud fra.

Vi kan af testen se, at øjnene i løbet af brøkdele af sekunder 
afsøger en side, enten metodisk eller på må og få, og personen 
træffer lynhurtigt en beslutning om enten at blive på siden og 
undersøge den nærmere eller gå videre via tilbudte links.

Ankomst:	Bliver	forventningen	opfyldt?
3F.dk, der huser organisationens kommunikation med medlem-
merne, er organiseret i en stram struktur med korte informerende 
tekster og nøgterne overskrifter som for eksempel ”Ligeløn” eller 
”Hvis lønnen udebliver”. 

Som bruger får man altså hjælp til at foretage et kvalificeret gæt, 
om de informationer, man leder efter, findes på den pågældende 
side. 

Som det første, når man har klikket sig ind på siden, noterer man 
lynhurtigt, at man er ankommet til den rigtige side. Overskriften 
bliver altså ikke ”læst” i egentlig forstand men bare registreret - 
forstået som et lynhurtigt, nærmest ubevidst kig.

Til gengæld kan vi af testen se, at manchetten – den fremhæ-
vede tekst mellem overskrift og brødtekst – af de fleste blev læst 
grundigt. Formentlig med henblik på at blive guidet yderligere i 
informationssøgningen.

Dernæst blev især al form for fremhævet tekst, især mellemru-
brikker, brugt som pejlemærker i jagten på de ønskede informa-
tioner. Hovedparten af tiden blev brugt på skimming, og kun kor-
tere afsnit blev målrettet læst.

Billeders	betydning
”Billedet begrænser tekstens betydning, mens teksten forankrer 
billedets!” Sådan lyder den ultrakorte forklaring fra min kollega, 
lektor Niels Heie, DMJX, på, hvad fotos og tekst gør ved hinanden.

Teksten forankrer fotoet, forstået sådan at ordene hjælper læse-
ren med at tolke billedet i en bestemt retning.

Omvendt kan et foto ”begrænse tekstens betydning”: Det hjæl-
per læseren med at forstå en tekst, der jo i bund og grund er en 
abstraktion, i en konkret sammenhæng. Fotoet kan således være 
med til at understrege, at det faktisk er virkeligheden, der bliver 
skrevet om. Det kan være rart nok at få fastslået – selv for folk, 
som dagligt arbejder med abstraktioner.

Fotos bliver på artikelsiderne på 3f.dk først og fremmest brugt som “pynt” I 
toppen af siderne.

3.3. NÅR DER IKKE ER BRUG FOR FOTOS PÅ NETTET
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Paradokset	hos	3F
Så det kan virke paradoksalt, at man endda hos 3F, hvis med-
lemskreds ikke hører til de mest boglige, fravælger den visu-
elle side. 

Men det ser altså ud til at være en god beslutning i denne 
sammenhæng, hvor brugerne helst ikke skal blive forvirrede 
over, hvad der skrives om. Og det vil altid være en risiko med 
fotos.   

”Konkurrencen mellem det eksplicitte billede og den forestil-
ling som man selv genererer, kan godt irritere”, forklarer Niels 
Heie.

”Man føler sig mindre forstyrret og koncentrerer sig bedre, når 
man holder sig til den forestilling om stedet, handlingen og 
situationen som man selv lægger fantasi og erfaring til.”

Eksempelvis viste et forsøg i Finland for nogle år siden, at 
skoleelever bedre forstod indholdet i en lærebog, hvor man 
havde fjernet alle billederne, og eleverne så kun skulle for-
holde sig til teksten.

Hvornår	er	fotos	så	nyttige?
Så resultaterne  hos 3F kan bruges som argumentation for, at 
fotos i visse tilfælde kan – eller måske lige frem bør – und-
lades. For eksempel situationer hvor man leder efter noget 
bestemt, og i den søgning er styret af nogle bestemte ord og 
begreber, som fotos ikke vil hjælpe på forståelsen af.

Det betyder så ikke, at det altid er tilfældet. I alle mulige 
situationer, hvor indholdet er mere ”upræcist”, eller hvor 
afsenderen ønsker, at læseren skal forstå og måske ligefrem 
engagere sig det fortalte, kan fotos i høj grad hjælpe i den 
forståelsesproces. For eksempel i nyhedsmedier, der ofte 
behandler konkrete begivenheder, som fotos hjælper med at 
konkretisere – og hermed begrænse betydningen af.   

Fotos	til	at	hvile	øjnene	på
Der findes faktisk fotos på 3F.dk, nemlig på forsiden, hvor der 
ligger frimærkestore portrætter af glade mennesker i arbejde 
i et fast mønster i toppen af siden. 

Tilsvarende bruges nogle af disse små fotos som ren ”pynt” i 
øverste højre hjørne af fagsiderne.

Vi kan se, at testpersonerne faktisk kiggede på disse fotos, 
typisk i de første sekunder, hvor man lige er kommet ind på 
siden. En oplagt forklaring er, at de her fotos bliver brugt til 
at lade øjnene finde hvile, mens man overvejer med sig selv, 
hvad næste skridt er. Flere angav, at de opfattede billederne 
som en del af grafikken.

I det efterfølgende interview vurderede de fleste testperso-
ner, at forsiden virker pæn og indbydende, og at billederne 
var ”fine nok”. 

Så fotos kan selvfølgelig også levere værdi i form af ren æste-
tik og ”hvilested” for øjnene i deres ellers målrettede skim-
ming eller læsning.      

Små fotos af glade 3F-medlemmer pryder forsiden af 3f.dk. Billed-frisen blev især 
brugt til at “hvile øjnene” et kort øjeblik, mens testpersonerne overvejede, hvilken 
vej de skulle gå.

3.3. NÅR DER IKKE ER BRUG FOR FOTOS PÅ NETTET
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Når brugerne skimmer hurtigt, betyder det, at de også er hur-
tige til at afkode signaler om indhold og navigation. Og det 
stiller krav til, at afsenderen har en logisk og gennemtænkt 
indholdsstruktur, og at de nævnte signaler om indhold og ret-
ning er meningsfulde, så brugerne ikke bliver ledt på vildspor 
i farten.

3F er de senere år kommet langt i retning af en stram struktur 
i indholdet. Eyetracktesten viste, at man nu er næsten i mål. 
De korte tekster og strukturen imellem dem fungerer godt og 
logisk, så brugerne generelt har nemt  ved at finde det, de 
leder efter.

Forvirring	og	tvivl

Brugernes øjenbevægelser og efterfølgende interview viste 
dog en vis usikkerhed og forvirring i fortolkningen af forskel-
lige typer tekst - brødtekst, mellemrubrikker og links. Det så 
ud til, at brugerne havde svært ved at afkode tekstens struk-
tur og indhold.

Eksempelvis havde en del af testpersonerne problemer i bun-
den af de såkaldte fagsider, hvor der ledes videre til overens-
komster for de enkelte fagområder som gartner eller chauffør. 

De forskellige signaler, der blev sendt i mellemrubrikker og 
link-tekster, gjorde brugerne forvirrede og betød, at de brugte 
længere tid eller blev sendt ad besværlige omveje. 

Brugernes forvirring ser ud til at skyldes to faktorer: Uklare 
mellemrubrikker og upræcise link-tekster.

Når	brugerne	klikker	på	mellemrubrikker
For eksempel tog flere af testpersonerne fejl af mellemrubrik-
ker og links – og prøvede at klikke på mellemrubrikkerne. 

Ved nærmere undersøgelse viste det sig, at disse mellemru-
brikker var formuleret som en ”call to action”, for eksempel 
”Se din løn og overenskomst”.

Handlemønstret kan så forklares ved, at brugeren under en 
hurtig skimming reagerede instinktivt og klikkede straks, da 
personen måske netop ønskede at finde sin overenskomst. 
Men der var ingen reaktion, da det jo ikke var et link, men 
en mellemrubrik, og det resulterede i usikkerhed og forvirring 
hos brugeren.

Forklarende	link-tekster
Testpersonerne klikkede desuden ind i mellem på links, der 
førte dem i forkerte retninger. Det ser ud til, at øjet i en hurtig 
skimming af indholdet drages mod links, der jo fremhæves 
som et tilbud fra afsenderen: ”Gå denne vej, hvis du…” Og 
når man skimmer, tager man meget hurtigt, på en brøkdel af 
et sekund, stilling til, om det er en god idé at klikke eller ej. 

Hvis man forestiller sig, at øjet glider hurtigt ned over en tekst 
for enten at finde svaret dér, eller en mulig vej videre, så står 
det også klart, at brugeren ikke nødvendigvis har fået fat i 
sammenhængen, når øjnene pludselig får øje på et link.

Derfor skal linkteksten, der typisk har en anden farve end den 
øvrige tekst, kunne forstås umiddelbart – også uden den for-
klarende tekst, der er omkring det.  Sørg altså for at meningen 
med linket ind i selve link-teksten i stedet for bare et ”Læs 
mere” eller lignende.
 
Teksten kan ofte med fordel formuleres som et ”call to action”: 
Det er hvad der sker, når du klikker! For eksempel ”Hent over-
enskomsten her” eller ”Meld dig ind i 3F her”. Eyetrack-un-
dersøgelsens resultater kan tolkes sådan, at brugerne netop 
naturligt reagerer på formulerede call-to-actions.  

Desuden skal link-teksten være konsistent. Hvis man ikke er 
knivskarp, kan det for eksempel være svært at vælge mellem 
disse to links til overenskomster:

• ”Anlægsgartneroverenskomst”
• ”3F og BL”

Her er det ikke åbenlyst, hvorved den ene adskiller sig fra den 
anden, eller hvilken vej der er den mest direkte frem mod den 
information man leder efter.

Testen viste, at brugerne havde svært ved at overskue områder af artiklerne 
med forskellige teksttyper og –størrelser. Her prøver en mobilbruger at finde sin 
overenskomst som buschauffør.

3.4. LINKS SKAL KUNNE FORSTÅS ALENE
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Et	link	er	et	løfte
Det London-baserede konsulenthus Nielsen Norman Group 
(NNG), der er eksperter i digitale brugeroplevelser, foreslår, at 
man skal se linket som ”et løfte”.	(10)	

Linkteksten skal altså være et præcist løfte om, hvad man 
kan forvente, når man klikker. For hver gang, brugeren klikker 
forgæves og ledes et forkert sted hen, mister sitet tillid hos 
brugeren:

”Any broken promise, large or small, chips away at trust and 
credibility.”  (10)

NNG har også observeret, at brugerne ved hurtig skimming 
let kan komme til at overse informerende tekst omkring selve 
linket:

”Humans are programmed to seek efficiency and minimize 
the interaction cost: They economize on their fixations (how 
many things they look directly at). Often they scan first only 
the text and those UI elements that they believe will help 
them to quickly understand content and to progress in their 
task.” (10)

Vigtige	signaler
NNG introducerede for år tilbage en model for skimming kal-
det F-mønstret (1): Brugeren læser/orienterer sig forholdsvis 
grundigt i toppen af en side og bevæger sig derfra hurtigt 
igennem resten af indholdet.

Umiddelbart kan det se ud, som om brugeren skimmer i et til-
fældigt mønster, skriver NNG-medarbejder Kara Pernice, men 
analyseret nærmere ser brugeren efter signaler relateret til 
det, personen leder efter i:

• Mellemrubrikker
• Bullits
• Nøgleord
• Tal
• Ord fremhævet med versaler
• Knapper
• Links

Derfor er det vigtigt, overalt hvor det er muligt, at inkorporere 
relevante signaler om indholdet og muligheder for at komme 
videre.

Signaler	i	mellemrubrikker	og	links
I det konkrete tilfælde anbefaler vi 3F, og andre som arbej-
der med lignende decideret informerende indhold, at være 
omhyggelige i arbejdet med især mellemrubrikker og links, 
der er de mest brugte signaler om indhold og retning.

Mellemrubrikker skal være overordnede vejvisere til sektio-
ner delemner eller afsnit, hvor brugeren kan orientere sig om 
aspekter af det givne emne.

Link-tekster bør fungere som selvstændigt retningsanvi-
sende: Dette er hvad du kan forvente, hvis du går denne vej!

For både mellemrubrikker og links gælder det, at der skal 
være konsistens i teksterne. Hvis man lægger dem ved siden 
af andre mellemrubrikker eller links, skal det være muligt at 
se forskel og hurtigt vælge den ene frem for den anden!    

3.4. LINKS SKAL KUNNE FORSTÅS ALENE
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4: 
OM EYETRACKING 

OG ANDRE BRUGERTESTS
De	følgende	artikler	er	skrevet	af	journalist	Karin	Skolnik,	3F,	

som	en	del	af	hendes	diplom-afgangsprojekt.
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Ved	du,	om	dine	brugere	kan	finde	rundt	på	din	hjemmeside?	
Hvis	ikke,	bør	du	undersøge	det.	Du	vil	helt	sikkert	blive	klogere.	

Måske har du opbygget din hjemmeside efter alle forskrifter for 
god og logisk navigation. 

Men uden brug af søgestatistikker suppleret med brugerunder-
søgelser af din hjemmeside kan du ikke være sikker på, at dine 
brugere kan finde det, de søger, eller om din hjemmeside skaber 
merværdi. 

”Der bruges mange kræfter på at opbygge hjemmesiden, men 
ofte mangler der en plan for og ressourcer til test af bruger-
venligheden, når hjemmesiden er i luften”, siger lektor Haakon 
Lund, IVA – Det Informationsvidenskabelige Akademi.   

Det bedste er, at det ofte er de lavt hængende frugter, du kan 
plukke. Brugerundersøgelser kan gennemføres uden et kæmpe 
setup. Og mange af brugernes problemer med at finde rundt på 
din hjemmeside kan efterfølgende løses nemt og for ingen eller 
få penge. 

Kend	dit	behov
Du skal kende dit behov og din økonomi, inden du går i gang. 
Du kommer langt ved at lave en brugertest selv. Der er forskel-
lige metoder, og dit valg afhænger blandt andet af, hvad du vil 
undersøge, og hvad du vil bruge undersøgelsen til. 

En af mulighederne er at foretage en eyetracktest. Fordelen er, 
at du får visuelle og vandtætte eksempler, fordi eyetracktesten 
viser nøjagtigt, hvad brugerne foretager sig på din hjemmeside. 
Du kan kombinere eyetracktesten med en form for tænke-højt-
test. 

”Man kan undersøge rigtig meget selv uden at bruge eyetrack, 
men eyetracktesten giver stærke kort på hånden i forhold til 
beslutningstagere og andre, der er inde over din hjemmeside”, 
siger Haakon Lund. 

Eyetracking,	navigation	og	læsning
Eyetracktests bruges primært til at undersøge læsemønstret 
hos brugerne, typisk ved at ”eyetracke” læsningen af en tekst, 
eventuelt også navigering på en enkelt side. Metoden er mindre 
egnet til at undersøge navigationen på din hjemmeside. Her kan 
du for eksempel bruge en tænke-højt-test.

Dermed kan du blandt andet se, om søgefunktionen fungerer, 
om brugerne kan finde frem til de væsentligste emner, om det er 
en barriere at scrolle, om de ser højremenuer, og om menupunk-
terne er logiske for brugerne.

Desktop,	tablet	og	mobil
Er din hjemmeside responsiv, så den virker lige godt på desktop, 
mobil og tablet, bør du undersøge de tre platforme. 

Det vil give et billede af, hvad der fungerer på alle tre platforme, 
og hvad der fungerer på én platform, men giver problemer på en 
anden platform. 
Alle testbrugere skal have de samme opgaver, uanset platform. 

Formuler	præcise	spørgsmål	
Du vil formentlig få det bedste resultat, hvis du selv formulerer 
de konkrete opgaver til testen, eventuelt i samarbejde med den, 
der skal foretage testen. Det er jo dig, der ved, hvad du har brug 
for at undersøge.  

Sørg for, at spørgsmålene er meget præcise. Det kan for eksem-
pel være: Du vil melde dig ind i foreningen. Find ud af, hvad 
medlemsskabet koster, og hvordan du melder dig ind. 
 
Afprøv forinden dine opgaver på de forskellige platforme, så du 
er sikker på, at brugerne har mulighed for at finde svarene. Her-
ved kan du også se, hvor længe du selv er om at løse opgaverne. 

Det er også en god idé at formulere nogle spørgsmål til debrie-
fing. Så har du mulighed for at stille opklarende spørgsmål om 
brugerens oplevelse af hjemmesiden. 

4.1. SÅDAN KAN DU GÅ FRA TRO TIL VIDEN

Blandt målene med testen var at undersøge, om og hvordan testpersonerne 
benyttede navigationen i højre side af artikelsiderne.
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Dine	testbrugere	skal	ikke	forberede	sig
Det er vigtigt, at dine testbrugere ikke har forberedt sig på for-
hånd. Testen skulle gerne afspejle en situation, hvor de i daglig-
dagen har brug for at finde de givne oplysninger og læse tek-
sterne. 

Antallet af testbrugere kan variere. Selv få deltagere kan give 
et fingerpeg. Men nogle kan måske blive forhindret, så indkald 
flere, end du har brug for. 

Afsæt en time til hver bruger, så du har tid til det hele. Selve 
testen bør ikke vare mere end 30-35 minutter, for testbrugeren 
skal kunne koncentrere sig under hele forløbet. Hvad	er	eyetrack

Eyetrack (øje+sti) er en metode til objektiv måling af 
visuel opmærksomhed.

Øjenbevægelserne bliver registreret og viser et bil-
lede af, hvad personen ser.

Med eyetrack kan man dokumentere og undersøge, 
hvordan personers øjne bevæger sig. Data fra flere 
testpersoner kan samles til information, som kan 
afdække gennemgående mønstre. 

Fordelen ved eyetracking er, at den ikke er afhængig 
af testpersoners subjektive udsagn, som for eksempel 
tænke-højt. Man registrerer, hvad personen rent fak-
tisk gør. 

Man skelner mellem remote tracking og eyetracking 
med briller. På desktop eller iPad kan du bruge remote 
tracking. Det fungerer via en tracker, der sættes på 
pc’en eller iPad’en og registrerer brugerens øjenbevæ-
gelser.

4.1. SÅDAN KAN DU GÅ FRA TRO TIL VIDEN
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Det	er	menneskeligt	at	fejle.	Men	man	skal	lære	af	sine	fejl	
og	gøre	noget	ved	dem.	

3F udviklede hjemmesiden efter alle kunstens regler. Alligevel 
viste en brugertest af navigationen på PC og mobil, at der er 
plads til forbedringer. 

”Vi fik bekræftet, at meget virker fint. Vores søgefunktion funge-
rer rigtig godt. Og brugerne har generelt nemt ved at navigere 
rundt, selvom det er en omfattende hjemmeside”, fortæller 
Susanne Fasting, der er chef for Medlemskommunikation i 3F. 

”Men vi fik også en lang liste af fejl, som betyder, at hjemme-
siden ikke er så brugervenlig, som vi ønsker. Heldigvis kræver 
hovedparten af disse fejl ikke en masse dyre udviklingsopgaver. 
De kræver bare vores arbejdstid.” 

”Langt de fleste af disse fejl kunne vi kun opdage ved at kikke 
brugerne over skulderen.” 

Det	lærte	3F
• Søgefelter skal fungere på hele sitet og ikke kun inden for 
 en afgrænset menu. Ser brugerne et søgefelt, så anvender de 
 det til det hele. 
• De væsentligste menuer skal ligge som topmenuer. 
 Mange brugere tjekker som det første topmenuen.
• Links er gode. Men links i en tekst kan også lede brugeren 
 på afveje. 
• Der skal være flere indgange til den samme information. 
 På den måde kan brugeren nemmere komme det rigtige 
 sted hen.  
• Synlige knapper letter arbejdet for folk.
• Brugeren skal kunne via krydslink i tekster kunne finde 
 relevant information på søgeord, som relaterer sig til 
 hinanden. 
• Forskellige ord, der betyder det samme, skal så vidt 
 muligt bruges i teksten. 
• Det er ikke et problem for brugerne at scrolle. Men lange 
 tekster betyder, at brugerne er dårligere til at få øje på menuer 
 og elementer ude i siden, fordi de er optaget af at scrolle. 
• Er teksten ultrakort, forventer brugeren at finde mere tekst 
 og leder længere nede.
• Vær opmærksom på, om brugerne tillægger et menupunkt 
 samme betydning, som du selv gør. 
• Brugerne kan som udgangspunkt ikke gennemskue 
 fagtermer.

Testen viste, at en del medlemmer ikke kender fagtermer som “OK15”. I en af  op-
gaverne skulle testprsonerne finde sidste nyt om overenskomstforhandlingerne 
på “Det grønne område”. Flere personer så på OK15-banneret til venstre uden at 
klikke på det.

4.2. SPØRG BRUGERNE, OG LÆR AF FEJLENE
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Har	du	ikke	råd	eller	lyst	til	at	betale	for	en	eyetracktest,	kan	
du	faktisk	selv	lave	en	rigtig	brugbar	brugertest.

Fortvivl ikke, hvis dit budget er lig nul. Ifølge lektor Haakon Lund, 
som forsker i brugertests, kan det i mange tilfælde ikke betale 
sig at lave en eyetracktest. 

”Det koster penge. Der er desuden mange data at analysere 
efterfølgende, og det tager tid. Ofte kan du få meget af den 
samme information uden eyetrack. Det vigtigste er at være skarp 
på, hvad du vil undersøge.” 

Afsæt	tid
Du kan foretage en billig test af brugernes navigation på din 
hjemmeside ved at iagttage, hvad brugerne foretager sig. Du kan 
for eksempel foretage en såkaldt retrospektiv tænke-højt-test.  

Du skal bruge to lokaler, der støder op til hinanden; en skærm i 
det ene lokale; en mobiltelefon, iPad eller kamera på et stativ; en 
pc, iPad og mobiltelefon til at teste på; en kollega til at hjælpe 
med testen samt eventuelt nogle gaver til testpersonerne. 

Nå ja. Du skal også afsætte tid til at tilrettelægge, gennemføre 
og analysere testen. Men så er du også kørende til brugertest 
for fattigrøve. 

Følg	med	
Testpersonerne bruger desktop, tablet eller mobil til testen. Din 
kollega sidder i lokalet med testpersonen og stiller opgaverne. 

Du filmer testpersonens skærm. I et tilstødende lokale kan du 
og eventuelt andre kolleger se nøjagtigt, hvad testbrugerne 
foretager sig. Du kan notere ned undervejs. Du kan også bruge 
screenshot og følge musens bevægelse. 

Alle testbrugere løser de samme opgaver. Det er en god idé at 
lave et lille skema for hver testbruger eller for hver opgave, så du 
kan sammenligne dine data efterfølgende. 

Filmene, du har optaget, kan du gemme og bruge til senere ana-
lyser. 

Se	testbrugeren	over	skulderen
Med dette setup ser du testbrugeren over skulderen. På den 
måde kan du se, om der er opgaver, hvor mange brugere går i 
stå, er længe om det eller slet ikke finder det, de bliver bedt om 
at finde. 

Du kan også se, om søgefunktionen virker. Du kan se, om de klik-
ker på relevante link, om de scroller eller swiper, om de er ude i 
menuer, hvor de ikke finder det, det bliver bedt om, osv. 

På baggrund af de iagttagelser, du gør dig, kan du efterfølgende 
tale med testbrugerne om deres oplevelse af hjemmesiden. 

Og så må du se på din hjemmeside med kritiske øjne og finde 
ud af, hvad du på baggrund af testen kan ændre for at gøre din 
hjemmeside mere brugervenlig og forbedre kommunikationen 
med dine brugere.

4.3. BRUGERTEST FOR FATTIGRØVE
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