
UX - vad man ska tänka när man utformar en
webbsida, utifrån en användbarhetsperspektiv
PRESENTATÖR: LAURENT MAUVAIS, WEBBAVDELNINGEN
MODERATOR: JANNI LUNDQVIST VEDAM , WEBBAVDELNINGEN



Om du utformar en webbsida, så är 
du en designer.



Som Designers behöver vi designa utifrån 
hur folk uppfattar en sida och tänker.

Det handlar om att applicera kognitiv 
vetenskap till gagn för folk. 



Under denna webbstuga kommer vi att diskutera följande:

1. Läsmönster
Hur folk läser innehåll på webben och hur vi kan skapa artikelsidor som 
underlättar skumläsning.

2. Optimering av layout
Vilken del av sidan folk fokuserar på när de söker efter information. Var 
bör man placera viktigt innehåll på en artikelsida.

3. Optimering av innehåll
Hur ni kan utforma ert innehåll för att hjälpa läsaren att uppnå vad den 
vill och fortfarande stödja organisationens mål.

OBS: Webbstugan kommer att fokuseras på Desktop och artikelsidor



LÄSMÖNSTER
Hur folk läser innehåll på webben och hur vi kan skapa artikelsidor som underlättar för skumläsning.



Läsmönster: underlätta för skumläsning

• När vi skapar innehåll för våra websidor är
det lätt att anta att våra besökare kommer
att läsa varje ord vi skriver.

• Tyvärr kommer det inte att hända eftersom
våra besökare inte lusläser utan
skumläser.

• Att de skumläser innebär att de enbart
stannar upp för att läsa ingående när
någonting väcker deras uppmärksamhet.

Fölk skumläser för att spara energi och tid eftersom:

• Det är obekvämt att läsa på en skärm.
• Besökaren letar efter specifik information i ett hav av 

innehåll.
• Informationletande är bara en del av en större uppgift .



Vad händer när vi inte optimerar

• Eye-tracking studier (NN 2006) visar att en person börjar 
läsa på den vänstra sidan av en textkolumn, och fortsätter 
sedan åt höger.

• Därefter rör de sig tillbaka till vänster och upprepar den 
tidigare processen, fast med mindre intensitet.

• Detta händer för att folk försöker minimera ansträngningen 
och maximera vinsten från arbetet.

• Läsmönster liknar bokstaven F och kallas därför för F-
Pattern.

https://www.lu.se/evenemang/tema-antiken-visningar-pa-historiska-museet

Exempel från lu.se

https://www.lu.se/evenemang/tema-antiken-visningar-pa-historiska-museet


F-pattern är inte användbart för artiklar som är längre 
än en och en halv sida.

• F-Pattern kan dock vara användbart för 
korta sidor (t.ex Event Artikel).

• På en längre sida kommer information som 
är utanför skärmen och I den högre 
kolumnen lätt att förbises.

• För innehåll som längre än en och en halv 
sida bör vi använda ett annan mönster: 
Smörgåstårtan.

Exempel av icke anpassad sida 

https://ovning.prodwebb8.lu.se/artikel/exempel-pa-en-dalig-
artikelnyhetssida

https://ovning.prodwebb8.lu.se/artikel/exempel-pa-en-dalig-artikelnyhetssida


Smörgåstårtan

• När det gäller längre artiklar bör vi leda 
läsaren nerför sidan genom att använda 
smörgåstårtan (s.k Layer Cake Pattern)

• Mönstret innebär att folk kommer att hoppa 
från rubrik till rubrik tills att de hittar vad som 
är relevant för dem. Därefter kommer de att 
stanna och läsa brödtexten.  Om inte, 
kommer de att läsa nästa rubrik. Exempel av Smörgåstårta sidor

https://ovning.prodwebb8.lu.se/artikel/sa-vill-metropolerna-fa-
bukt-med-partyturism

https://ovning.prodwebb8.lu.se/artikel/exempel-pa-en-dalig-
artikelnyhetssida

https://ovning.prodwebb8.lu.se/artikel/sa-vill-metropolerna-fa-bukt-med-partyturism
https://ovning.prodwebb8.lu.se/artikel/exempel-pa-en-dalig-artikelnyhetssida


Smörgåstårtans recept

• Prioritera och gruppera innehållet i olika lager som 
staplas på varandra.

• Strukturera innehållet på ett systematiskt sätt, 
genom en hierarki av rubriker, underrubriker och
brödtext.

• Använd punktlistor vid behov.

• Gruppera länkarna i korta logiska enheter
(Chunks). Helst 2-7 länkar per chunk eftersom 15 
länkar kan vara väldigt ansträngande att läsa.

• OBS: för att Smörgåstårtan ska hålla, bör
rubrikerna skrivas på ett kort och informativt sätt. Exempel av Smörgåstårta sidor

https://ovning.prodwebb8.lu.se/artikel/sa-vill-metropolerna-fa-
bukt-med-partyturism

https://ovning.prodwebb8.lu.se/artikel/exempel-pa-en-dalig-
artikelnyhetssida

https://ovning.prodwebb8.lu.se/artikel/sa-vill-metropolerna-fa-bukt-med-partyturism
https://ovning.prodwebb8.lu.se/artikel/exempel-pa-en-dalig-artikelnyhetssida


Var folk söker efter information på en webbsida och var man bör placera viktigt innehåll i en artikel.



Den vänstra delen av sidan är viktigast.

• Forskning inom Eyetrackning visar att folk lägger 80% av sin 
uppmärksamhet på den vänstra delen av sidan och 20% på den 
högre delen.

• Detta tyder på att det är på den vänstra halvan av sidan som det 
viktigaste innehållet bör placeras.

• Sekundärt innehåll kan placeras på den högre delen av sidan
(Besökare kommer att titta där 20% av tiden, när de är redo för 
det).

UX Tips:

• Undvik att lägga mer än en box i den högre kolumn (det kan
motverka Smörgåstårtan optimering).

• Använd inte mer än 1 kolumn till höger (obalans skapar kognitiv
friktion och hindrar snabläsning).

Läs mer hos Nielsen Norman

https://www.nngroup.com/articles/horizontal-attention-leans-
left/

https://www.nngroup.com/articles/horizontal-attention-leans-left/


O
Hur ni kan utforma ert innehåll för att hjälpa läsaren att uppnå vad den vill och fortfarande stödja 

organisationens mål.



Chunking = innehållspaketering

Vad är en chunk?

• Vi människor har lättast att förstå och ta till sig information om 
den är strukturerad i betydelsefulla enheter, sk “chunks”.

• Ni kanske har hört om den “magiska siffran 7” (George Miller, 
1950) som ofta sags motsvara antalet chunks vi kan hålla i
närminnet.

• En chunk är en logisk gruppering av information, som är lätt att
lagra i närminnet.

Så här kan ni skapa chunks:

• Genom att gruppera information i faktarutor (infobox) med 
färgad bakgrund.

• Genom att använda sk “negative space” (tom rad) mellan olika
chunks.

Tänk på: att faktarutor som använder sig av samma bakgrundsfärg
tenderar att flyta ihop kognitivt och kan upplevas som en enda
chunk. 

Chunk anpassad artikelsida (prototyp exempel)

https://www.figma.com/proto/2SLGluLEqhpU61XE7s7CJU/Lu
nd-University-Styleguide?page-id=599%3A9881&node-
id=621%3A10327&viewport=-263%2C-
6043%2C0.43&scaling=min-zoom

https://www.figma.com/proto/2SLGluLEqhpU61XE7s7CJU/Lund-University-Styleguide?page-id=599%3A9881&node-id=621%3A10327&viewport=-263%2C-6043%2C0.43&scaling=min-zoom


UX writing 4 frågor

Med hjälp av “UX writing” frågor kan vi hjälpa läsaren att 
uppnå vad den vill och fortfarande stödja organisationens 
mål.

• Vem skriver vi för?

• Vad vill dem?

• Vad vill vi?

• Vad hoppas vi få för resultat eller effekt?

Svaret på dessa frågor kommer att hjälpa oss att sätta
succékriterier för sidan.

Läs mer om UX writing:

https://uxdesign.cc/what-is-ux-writing-definitions-and-
examples-30164e565706

https://uxdesign.cc/what-is-ux-writing-definitions-and-examples-30164e565706


Att kombinera UX writing och Smörgåstårtan

Vi kan använda UX frågorna för att strukturera de olika 
lager av smörgåstårtan.

• Vem skriver vi för?

• Vad vill dem?

• Vad vill vi?

• Vad hoppas vi få för resultat eller effekt?

Svaret på dessa frågor kommer att hjälpa oss att sätta
succékriterier för sidan.

Lager 1

Handling 1

Rubrik 1

Information 1

Lager 2

Handling 2

Rubrik 2

Information 2

Ämne 1

Ämne 2

Smörgåstårta + UX writing anpassad artikelsida (prototyp exempel)

https://www.figma.com/proto/2SLGluLEqhpU61XE7s7CJU/Lu
nd-University-Styleguide?page-id=599%3A9881&node-
id=621%3A10327&viewport=-263%2C-
6043%2C0.43&scaling=min-zoom

https://www.figma.com/proto/2SLGluLEqhpU61XE7s7CJU/Lund-University-Styleguide?page-id=599%3A9881&node-id=621%3A10327&viewport=-263%2C-6043%2C0.43&scaling=min-zoom


Sammanfattning



1. Använd smörgåstårtan för medellånga artiklar.
Var konsekvent och avsiktlig med hur innehållet formateras. 

2. Lägg primär information på den vänstra delen av sidan.
Prioritera information och använd den högra delen av sidan endast för 
sekundär information. Undvik att använda 2 kolumner på den högra delen 
av sidan.

3. Fördela innehållet I betydelsefulla chunks och använd UX writing 
frågor för att skapa smörgåstårtans lager.
Var försiktig med färger, håll det till 1-2 per synliga delar av sidan.



End slide, logotype only

Tack J


