Ekspertvurdering
af xxx.dk

xxx.dk
Udarbejdet af: xxx
København den 3. august xxx

Resumé
Overordnet fremstår xxx.dk som et meget indholdstungt websted, med
meget relevant indhold for brugerne. Det er ret velbesøgt og har tilsyneladende noget unikt indhold for dets brugere.
Webstedet har en rigtig god nyhedstjeneste og er meget opdateret.
Webstedet fremstår grafisk konsistent, men bærer præg af, at der er
kommet meget indhold gennem webstedets levetid og at den struktur
det er opbygget efter ikke magter at gøre webstedet overskueligt. Det
betyder at webstedet ikke er særlig brugervenligt og er ret uoverskueligt selv for øvede brugere.
Webstedet trænger til et gennemgribende redesign. Det bør lægges
ind i et bedre content management system (CMS) - eller udnytte det
eksisterende CMS bedre, hvis det skal leve op til de mest basale krav
om brugervenlighed.
Denne rapport kan ikke danne 100% grundlag for et totalt redesign.
Det vil kræve en grundige undersøgelse i form af brugertests og interviews med brugere og afsender.

Sådan er rapporten struktureret:






Metode
Anbefalinger
Logfil analyse
Gennemgang af observationer og anbefalinger
Skitser til prototype

Logfil analyse: Her beskriver vi de vigtigste konklusioner fra gennemgangen af logfilerne.
Gennemgang af observationer og anbefalinger: Her gennemgår vi de
overvejelser og analyser der er kommet ud af heuristikker og opgaver.
Skitser til prototype: Til sidst kommer vi med et bud på hvordan
xxx.dk kan redesignes, hvis man følger de fleste af vores anbefalinger.
I rapporten bruges symboler for at kategorisere resultater og anbefalinger:
 Positive aspekter, der bør bibeholdes på webstedet
 Alvorlige problemer, der har virkelige konsekvenser for brugeroplevelsen
 Mindre problemer, der med fordel kan rettes
 Vores anbefalinger til at optimere webstedet
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Metode
Denne ekspertvurdering indeholder en evaluering af navigation, struktur og brugervenlighed på xxxs websted – xxx.dk. Ekspertvurderingen
er gennemført med baggrund i en kombination af en heuristisk evaluering og et kognitivt walk-through.
Ekspertvurderinger kan i princippet afdække alle forhold af brugervenlighed og relevans (indhold og funktionalitet). Ekspertvurderinger har
dog størst gyldighed på brugervenlighed og mindre på relevans. Nogle
problemer med brugervenlighed knytter sig til konventioner. Hvorimod
eksperten kun til en vis grad kan gøre sig klog på brugernes ønsker til
indhold og funktionalitet.
Evalueringen er foregået på baggrund af et møde med en-to repræsentanter fra xxxs webredaktion, en indsigt i xxx.dks logfiler, en opgavebaseret analyse og et antal heuristikker (retningslinjer) i forbindelse
med evaluering af et websted.
Rapporten indeholder en række anbefalinger i forhold til optimering af
brugeroplevelsen på kort og langt sigt.

Xxxs fokusområder
Xxx har opstillet følgende spørgsmål, som de ønsker besvaret:
–
–
–
–
–
–
–
–

Bør forsiden være mere dynamisk – i givet fald hvordan?
Bør nogle brugergrupper have deres egen indgang?
Kan strukturen gøres mere brugervenlig?
Linkes der tilstrækkeligt internt på webstedet?
Kan de fremmedsprogede sider forbedres?
Kan der identificeres nye områder, som med fordel kan omlægges
fra papir til webbaseret kommunikation?
Kan indlægningen og opdateringen af materiale organiseres bedre?
Er der behov for ændringer i designet?

Målgruppe, formål og afsender
En væsentlig forudsætning for vurderingen er, at sætte sig ind i målgrupper, primære og sekundære formål og identificering af afsender.
Efter samtale med relevante personer fra xxx med dagligt ansvar for
forskellige områder på xxx.dk har vi identificeret følgende:
Primær målgruppe:
1. Xxx
2. Xxx
3. Xxxs ansatte
Sekundær målgruppe:
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1.
2.
3.
4.

Xxx
Xxx
Journalister
Politikere og opinionsdannere

Formålet med xxx.dk er at formidle information til og kommunikere
med alle de institutioner der ligger under xxx.
Afsender af webstedet er xxx.
For at få et nærmere indblik i målgrupper, har vi opstillet fem opgaver,
som afspejler brugeradfærd. Opgaverne giver os indsigt i hvor effektivt
og med hvilken relevans, webstedet løser opgaven:
1.
2.
3.
4.

Bestil materiale fra xxx.dk
Find en xxx om brug af computere til xxx
Tilmeld dig et nyhedsbrev og frameld dig igen
xxx.dk forskellige formularer, hvordan finder brugerne frem til disse. Prøv at anmelde en arbejdsskade
5. Søg efter information om xxx

Heuristikker
Følgende heuristikker er inddraget i analysen:
1) Tydelig afsender og formål.
Kommunikationsmæssige overvejelser om brugerens mulighed for
at identificere afsender og formål.
2) Synlig navigation
Orienteringsmæssige overvejelser om brugerens navigation i forhold til et mål.
3) Skriftlig og placeringsmæssig konsistens
Overvejelser omkring konsistens mellem sidetitler og faktisk indhold, placering af titler og navigationselementer samt sammenhæng i indhold.
4) Fleksibilitet og effektiv visning af informationer
Overvejelser omkring hvordan indholdselementer og funktionalitet
er struktureret i forhold til hinanden.

Anbefalinger
Herunder er vores vigtigste anbefalinger til at optimere xxx.dk. Nogle
af anbefalingerne kræver store gennemgribende rettelser, mens andre
er mindre.
 Redesign navigationen på hele webstedet
Navigationen på webstedet er meget ubrugervenlig, den overholder
ikke de mest basale konventioner for godt webdesign. Som bruger er
man tvunget til at bruge tilbage-knappen i browseren for at kunne na4

vigere rundt på webstedet, og det er ikke muligt, at se hvor man befinder sig på webstedet når man er kommet til et slutdokument, idet
navigtionen er fuldstændig fjernet.
 Gør forsiden meget mere dynamisk og tidsvarende
Vi anbefaler på det kraftigste at forsiden redesignes. Se vores forslag
til ny forside i afsnittet skitser til prototype.
 Optimér strukturen på webstedet
Strukturen på webstedet signalere at den er opbygget efter xxxs tankesæt og ikke efter brugernes. Vi mener klart, at man kan optimere
strukturen så den bliver mere brugervenlig, ved at redsigne strukturen, men det vil kræve brugerinvolverede undersøgelser og en tæt dialog med xxxs webansvarlige.
 Brug en kortere og mere præcis navngivning på de enkelte
links på oversigtssiderne
Navngivningen af linkene på de enkelte sider er for lange og ikke
scanbare, når man læser siderne. De kan med fordel gøres kortere og
mere selvforklarende. Fx behøver hele titlen på en bekendtgørelse ikke
være nævnt med evt. kun et resumé.
 Lav regionale forsider til alle xxxområderne
Vi mener, det vil være meget hensigtsmæssigt at lave regionale forsider til alle xxxområderne, således at forskellige brugergrupper kan
bruge sin egen indgang. Fx xxx kan nøjes med at gå ind på
xxx.dk/xxx. På en sådan regional forside kan man trække indhold op
fra de underliggende sider. (se afsnittet ”Skitser til prototype”)
 Gør linjerne kortere på de enkelte artikler
Når man kommer til den enkelte artikel bruges hele skærmbredden til
teksten. Dette resulterer i nogle uhyre lange linjer, som ikke er læsbare, selv på en 1024x768 skærmopløsning. En venstrenavigation på alle
sider vil løse en del af problemerne, men teksten bør have en fast
kant, så problemerne ikke opstår med en højere opløsning end
1024x768.
 Brug flere interne links
Man kunne med fordel bruge flere interne links på webstedet, som linker rundt til relaterede emner i andre kategorier. Det er dog væsentligt
at der fokuseres på relevansen af disse links.
 Redesign
Vi vil anbefale at optimere designet til et mere tidsvarende design. Designet virker ældre i formularer og på forsiden, hvor topslideren flytter
fokus fra indholdet. Se uddybende afsnit.
 Åbn et ekstra browservindue /-fane, når der linkes til eksterne websteder
Der er en hidsig diskussion i usability-kredse, om det er godt eller skidt
at åbne ekstra vinduer. Vi anbefaler altid at bruge ekstra browservinduer, når man linker væk fra webstedet.
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 Gør grafik-overskrifterne mere tydelige og evt. som html
tekst
Grafik-overskrifterne på de enkelte sider er ikke skrevet med en kontrastfyldt farve, hvilket gør dem ret usynlige. Rent opdateringsmæssigt
vil det være lettere at gøre alle overskrifter til html tekst.
 Lav en printknap på alle tekstsider
På alle sider der er meget teksttunge udover PDF–filer, vil det være en
fordel at lave en print knap på siden, som sikre at siden bliver skrevet
ud i et printvenligt format. Mange brugere kan ikke finde ud af at printe fra deres browser.
 Gør det muligt at sende artikler, publikationer og nyheder til
en ven
Et klassisk funktion på websteder er ”send til en ven”, denne funktion
kunne bruges mange steder på webstedet, en service som ville gøre
det nemmere for brugere at sende materiale rundt til hinanden.
 Gør det muligt at bestille publikationer on-line
Udnyt mediet og gør det muligt at bestille publikationer og bøger online og ikke i form af blanketter der skal printes, som det er tilfældet
nu.
 Optimér søg
Søgemaskinen fungerer ok, men den kan optimeres. (se specifikke anbefalinger senere)
 Gør det muligt at sortere efter dato, emne og titel i artikelog publikations-oversigterne
De fleste af oversigterne er så lange og uoverskuelige at det bør være
muligt at kunne sortere i dem. Se ”skitser til prototype”.
 Optimer de engelske sider på samme måde som de danske
Der gælder ikke nogle specielle brugervenlighedsregler for de engelske
sider. De bør optimeres på samme måde som de danske sider.
Umiddelbart ser det ud til at de engelske sider udmærket dækker over
de mest relevante emner. Vi kan i denne rapport ikke vurdere om indholdet matcher med brugernes behov. Dette vil kræve brugertest og
interviews.
 Lav et mere synligt link til nyhedsarkivet
Linket til nyhedsarkivet er ret usynligt på nyhedssiden, fordi det er
placeret på samme linje som linket til nyheder.
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Log-filer
% of
Pages

Views Total
Views

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Xxx
http://xxx.dk/
Xxx - Søg
http://xxx.dk/soeg/
Xxx - Områder
http://xxx.dk/omraader/
Xxx - Love og regler
http://xxx.dk/lov/
Xxx - Nyheder
http://xxx.dk/nyhed/
Xxx - Emner A-Å
http://xxx.dk/emner/
Xxx - Publikationer
http://xxx.dk/pub/
Xxx - Områder
http://xxx.dk/xxx/
Xxx - xxx
http://xxx.dk/xxx/
Xxx - Områder
http://xxx.dk/xxx/xxx/
Dagens nyheder -

Sessions

Avg.
Time
Viewed

25,679 7.41%

19,076 00:01:36

7,345 2.12%

4,078 00:01:09

6,839 1.97%

5,253 00:00:25

6,805 1.96%

3,496 00:00:27

5,948 1.71%

3,660 00:00:19

4,047 1.16%

2,323 00:00:58

3,959 1.14%

2,347 00:00:20

3,589 1.03%

1,551 00:00:25

3,102 0.89%

1,765 00:00:23

2,811 0.81%

1,224 00:00:08

2,665 0.76%

http://xxx.dk/idag.htm

Visitor

2,297

00:04:21

Logfilerne viser, at Søg er den mest besøgte side udover forsiden. Det
indikerer at brugerne synes, det er et meget uoverskueligt websted,
hvor de har opgivet at forstå strukturen. Heldigvis er søgemaskinen ret
velfungerende så det store antal brugere går ikke forgæves.
Dernæst er det xxxområder, love og regler og publikationer der bliver
mest besøgt.
Nyheder er også ret velbesøgt og ikke mindst er det interessant at se
at de 2665 brugere, der er inde på dagspressen bruger 4.21 min i
gennemsnit på siden, hvilket indikere at det virkelig er interessant, det
indhold der er på siden.
Emner A-Å kommer ind på en flot 6. plads, hvilket også viser at brugerne har problemer med at finde det de er på jagt efter i menustrukturen.

32

xxx
http://xxx.dk/eng/

855

0.24%

563

00:00:33

Den engelske version er også ret velbesøgt, derfor er et synligt link på
forsiden vigtigt.
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Top Exit Pages
Pages

1

2

3

Xxx
http://xxx.dk
Dagens nyheder http://xxx.dk/i dag.htm
Xxx – Søg
http://xxx.dk/soeg

4 http://xxx.dk/intern/intern.htm
5

6

7

8

9

10

Xxx - Emner A-Å
http://xxx.dk/emner
Ny tilgang til IT
http://xxx.dk/nyt/pm0301.htm
Xxx – Links
http://xxx.dk/links
Xxx - xxxx
http://xxx.dk/xxx
Xxx – Områder
http://xxx.dk/omraader
Xxx - Online publikationer
http://xxx.dk/online.htm

Total For the Pages Above (only sessions starting on a
valid document type are included)

% of

Visitor

Total

Sessions

14.1%

5,804

3.32%

1,370

1.54%

636

1.18%

488

1.16%

481

0.99%

408

0.89%

367

0.86%

354

0.68%

280

0.66%

273

25.42%

10,461

Oversigten over TOP EXIT pages viser, at de fleste brugere forlader
xxx.dk fra forsiden, dette kan skyldes at de altid bruger tilbage til forsiden knappen før de forlader webstedet. Det kan også skyldes at brugerne ikke føler sig inspireret til at gå ind på siden og forlader dermed
siden med det sammen.
Nr. 2 på listen er Dagens nyheder fra dagspressen, hvilket indikerer, at
der er en del brugere der benytter denne og kun denne service.
De næste på listen er Søg og emne a-å, hvilket er straks værre, da det
kan betyde at en del brugere ikke får et tilfredsstillende søgeresultat
eller den oversigt de forventer, så de skuffede forlader webstedet.
Det er meget naturligt at Links og Studievejledning ligger højt i og
med at disse to menupunkter kun indeholder eksterne links.
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Gennemgang af konventioner
Vi baserer bl.a. vores vurdering af xxx.dk udfra nogle veldefinerede
heuristikker / retningslinjer / konventioner.

1. Tydelig afsender og formål?
På internettet er det generelt meget vigtigt, at både afsender, budskab
og formål træder tydeligt frem, således at brugeren selv kan vurdere,
om webstedet indeholder den information, vedkommende søger.
Tydelig afsender
På xxx.dk er afsenderen tydelig på alle sider, idet både xxxs logo og navn er
en fast bestanddel af alle sider. Logoets faste placering som det grafiske baggrundselement i venstre side sikrer en konstant eksponering på alle sider af
webstedet.

Usynligt formål og målgruppefokus
Selvom xxx som afsender må formodes at være meget kendt, vil der
blandt mange brugere ikke være en klar opfattelse af hvad man kan på
xxx.dk, når man ser forsiden.
Udover logoet og globalnavigationen i venstre side er der ingen information på forsiden, der giver brugerne et indblik i, hvad webstedet kan
tilbyde. Forsiden virker meget tom og fungere udelukkende som ’linkstation’ til undersider og eksterne websteder (fx xx.dk). Forsiden bør
klart opprioriteres med væsentlige indholdselementer fra webstedet
som nyheder og dynamisk indhold fra nogle af de mest velbesøgte områder som fx xxxområderne.
Forsiden kan derved med stor fordel udnyttes til at give brugerne et
mere tydeligt billede af afsender samt det mere præcise formål for
webstedet.
Arbejdet med at optimere webstedet fremover, vil drage stor fordel af
et mere dybdegående arbejde med de forskellige målgrupper, deres
unikke adfærd og behov.
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Formålet og hvem webstedet henvender sig til fremstår meget uklart
og diffust, da det dels ikke behandles eksplicit, og dels da det ikke
fremgår klart udfra webstedets opbygning og struktur.
 Vi anbefaler, at forsiden gøres mere dynamisk med relevante indholdselementer fra væsentlige dele af xxx.dk. og at det på den måde gøres mere eksplicit og tydeligt, hvilke målgrupper xxx.dk henvender sig til, hvad der er dets formål og endeligt mere præcist
hvad webstedet kan bruges til.

2. Synlig navigation?
Navigationen bør indeholde oplysninger om den aktuelle position,
eventuelt brugerens tidligere bevægelser samt en fast funktionalitet,
der fører brugeren tilbage til forsiden eller forrige side.
Derudover bør anvendelsen af navigationsværktøjer være konsistente,
dvs. have samme placering på alle sider. Den synlige navigation bør
også tage højde for, at brugeren skal kunne fortryde en aktuel handling, da den synlige navigation bør sikre, at man altid kan bevæge sig
tilbage til et ønsket punkt.
For websteder med så store og dybe informationsmængder som xxx.dk
er webstedets navigationsstrukturer et af de væsentligste succes parametre for den generelle brugeroplevelse.
Optimering af navigationen stiller krav til designet af webstedet, men
også til selve organiseringen af de webansvarlige og andre indholdsleverandører.
Nedenfor vil styrker og svagheder ved navigationen kort blive gennemgået. Vores anbefalinger til optimering af navigationen kommer i
afsnittet ”skitser til prototyper”.
Logo som link til forsiden er ikke nok!
Brugen af logo som link til forsiden er efterhånden en konvention på
Internettet, som mange brugere kender. Dog har vi erfaring med, at
mere uerfarne brugere ikke kender denne konvention, og der bør derfor også være en forklarende tekst, der tydeligt indikere et link til forsiden.
Endvidere er brugen af xxxs logo som link til forsiden ikke konsekvent
på alle siderne, da det på visse indholdssider ikke er muligt at klikke
på logoet. Benyttes der først en konvention er det vigtigt at denne
gennemføres til mindste detalje, da det ellers vil skabe unødvendig
usikkerhed og irritation hos brugerne.
Lav en navigation der er synlig på alle sider
Globalnavigationens placering i venstre side gør det nemt for brugeren
at komme til de enkelte overordnet områder på webstedet. Det er dog
problematisk, at det ikke som en integreret del af globalnavigationen
er muligt at bevæge sig dybere ned i strukturen, end de nuværende
muligheder.
Det vil sige, at regional og lokal-navigationen ikke er tilgængelig for
brugeren på alle sider, men kun som indholdselementer centralt place10

ret på visse sider, der udelukkende fungere som linkstation til elementer dybere i strukturen. Dette giver unødvendige klik.
I visse tilfælde skal brugeren bruge helt op til mellem 7 og 8 klik for at
komme fra en indholdsside til en anden. Dette er alt for mange, og
giver brugerne en dårlig oplevelse af webstedet. Webstedet skulle gerne understøtte brugerens mulighed for på en nem og hurtig måde at
finde frem til relevant information indenfor forskellige xxxområder.
Problemerne omkring navigationsstrukturen kan eksemplificeres ved at
mange af de sider der linkes til fra et søgeresultat, er næsten umulige
at finde frem til ved brugen af webstedets nuværende navigation, da
det ikke er muligt at se den enkeltes sides placering i navigationshierarkiet.
Udover de generelle navigationsproblemer er det kritisk at visse indholdssider er blindgyder for brugerne, da de synlige links udelukkende
er lokal navigation til at bevæge sig rundt i det pågældende emne og
side. Dvs. at brugeren ikke umiddelbart har mulighed for at komme til
andre dele af webstedet, da både den globale og regionale navigation
er fraværende.
De fleste af siderne indholder dog et link til forsiden og til indholdskategorien i bunden af siden, men disse vil ikke være synlige for brugerne når de ankommer til siden.
 Navigation til andre dele
af webstedet er ikke tilgængelig da logoet endvidere ikke er klikbart og
der ikke er nogen navigation i venstre side.

 Webstedets nuværende navigationsstruktur giver ikke brugeren det
nødvendige overblik over placering og kontekst. Vi anbefaler, at der
udvikles en ny navigationsstruktur á la den der er på www.xxx.dk,
der tilgodeser de væsentligste principper for en optimering af brugeroplevelsen (se nærmere nedenfor under gennemgangen af prototypeforslaget).
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3. Skriftlig og placeringsmæssig konsistens?
Et websteds sproglige konsistens er et vigtigt parameter for den generelle brugervenlighed. Dette handler konkret om at navngivningen af fx
links er konsistent over hele webstedet, og at forskelligartet navngivning af henvisninger til de samme sider undgås. For at give brugerne
det bedst mulig overblik, er det endvidere vigtigt at grafik, overskrifter, navigation og andre elementer er placeret konsistent over hele
webstedet.
Generelt er der nogenlunde konsistens i både de skriftlige og placeringsmæssigt elementer på xxx.dk. På de fleste sider er tekst, billeder
og navigation placeret de samme steder, hvilket giver brugeren en oplevelse af sammenhæng og genkendelighed. De enkelte menupunkter
fremstår som værende rimeligt dækkende for det faktiske indhold på
siderne. Dog er der visse problemer med tekst- og baggrundsfarver,
der visse steder gør det svært at læse overskriften for hvor brugere
finder sig på webstedet.

Generelt har de forskellige navigationselementer en klar og entydig
formulering, hvilket i høj grad understøtter brugeren i sin søgning efter
bestemte typer af indhold. Dog kan længden af visse navigationselementer være uhensigtsmæssig, da de kommer til at strække sig over
flere linjer.
xxx.dk har på nuværende tidspunkt ikke en konsistent brug af henvisninger, der både kan være interne såvel som eksterne links. Dette kan
være meget forstyrrende for brugerne, da eksterne links til dels kan
sammenlignes med blindgyder, da brugeren her af gode grund ikke har
muligheden for direkte at komme til andre dele af xxx.dk. Det vil øge
brugervenligheden klart dels at indikere eksterne links og dels at åbne
disse links i et nyt browservindue, så brugerne hurtig kan komme tilbage til udgangspunktet ved blot at lukke vinduet igen.
Publikationernes placering både under et enkelt menupunkt i globalnavigationen og i relationer til forskellige indholdskategorier på webstedet, udnytter på en god måde brugernes mulighed for på den ene
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side at danne sig et generelt overblik over alle publikationer samt muligheden for at finde frem til publikationer udfra en specifik kontekst.
Dvs. at brugerne både kan finde publikationen ”Dansk som andetsprog” fra den samlet oversigt samt som henvisning fra relevant indhold under xxx. Denne form for kontekstafhængige henvisninger, hvor
brugeren fx har direkte adgang til relaterede publikationer, har stor
værdi for brugerne. Det giver dermed den enkelte bruger en langt
større helhedsoplevelse af webstedet, og samtidigt skabes der fokus
på det, som den enkelte bruger finder relevant.
 Der savnes en klar indikation af eksterne links, da dette i mange
tilfælde vil skabe forvirring hos brugerne. Vi anbefaler, at eksterne
links åbnes i et nyt browservindue, så brugeren dermed nemt kan
vende tilbage til udgangspunktet på xxx.dk.

4. Fleksibilitet og effektiv visning af informationer
Dette afsnit indeholder overvejelser omkring hvordan indholdselementer og funktionalitet er struktureret i forhold til hinanden på de enkelte
sider.
Som allerede beskrevet i afsnittet Synlig navigation ovenfor, er der på
store dele af webstedet problemer mellem navigation og en effektiv
visning af informationer. Dette har stor påvirkning på sammenhængen
på tværs af webstedet, som i mange tilfælde kan være svær for brugerne at overskue. Det kan overvejes om brugerscenarierne for de forskellige målgrupper er så forskellige at webstedet med fordel kunne
arbejde med flere forskellige indgange og endvidere lade den enkelte
bruger få større mulighed for at personalisere brugen af xxx.dk generelt.
En af de store styrker ved Internettet generelt er muligheden for at
præsentere målrettet og relevant indhold for forskellige typer af brugere. Mange websteder udnytter netop muligheden for at lad brugerne
oprette personaliseret sider. Brugen af personalisering kræver dog en
høj grad af involvering fra brugerens side, hvilket i mange tilfælde ikke
er muligt, men hvis xxx har et ønsker om at xxx.dk skal være en effektiv redskabskasse og opslagsværk for personer indenfor xxxområdet, er det yderest relevant at se nærmere på mulighederne for personalisering.
 xxx.dk understøtter ikke i sin nuværende form muligheden for at
oprette målrettet indgange til flere forskellige målgrupper og typer
af brugere. Vi anbefaler, at xxx ser nærmere på muligheden for i
højere grad at målrette kommunikation og indhold for forskellige
brugeres unikke behov og adfærd.
 Vi anbefaler, at lave målgrupperettede underforsider til alle xxxområderne.
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Opgaver
Følgende er observationer baseret på løsningen af opgaver.
Bestilling af materiale udnytter ikke mediets muligheder
Den nuværende bestilling af publikationerne fremstår som en unødvendig kompliceret proces, hvor den papirbaserede bestillingsliste er
overført direkte til Internettet. Både for brugerne og for xxx vil håndteringen af bestillinger være langt nemmere, hvis bestillingerne kunne
tastes direkte ind på siden. Der kan selvfølgelig være situationer, hvor
brugeren gerne vil have en papirbaseret bestillingsseddel, men dette
kan sagtens kombineres med en online bestillingsliste.

Den statiske bestillingsliste kunne undgås ved at skabe fokus på Online
publikationer, hvor brugerne skulle have mulighed for både at printe
og bestille udvalgte publikationer. Dette vil give brugerne én indgang
til alle publikationerne uanset om brugeren selv ønsker at printe eller
gerne vil bestille udvalgte publikationer. En statisk bestillingsliste udnytter ikke Internettets muligheder, og endvidere vil det kun være muligt at foretage bestillinger fra brugens egen computer, da bestillingen
ikke er integreret som en del af webstedet, men bruger brugerens eget
mailprogram.
 Den statiske bestillingsliste virker irrelevant og giver kun mening,
når den printes og bestilling dermed sendes med fysisk post. Vi anbefaler at Online publikationer udover muligheden for at printe også
giver brugeren mulighed for at bestille udvalgte publikationer, og
dermed kan Katalog over xxx trykte publikationer slettes. (Se i øvrigt skitse til prototype)
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Det er ikke muligt at sortere i publikationslisten
Muligheden for at sortere publikationslisten efter forskellige kriterier
som dato, emne, navn etc. vil endvidere styrke søgning efter bestemte
publikationer. Da xxx.dk indeholder mange lister over forskellige udgivelser vil netop muligheden for at kunne sortere efter bestemte kriterier i mange tilfælde øge brugervenligheden på webstedet generelt.
 Vi anbefaler at det gøres muligt at søge og sortere i Publikationslisten.

Der er ikke altid overensstemmelse mellem navngivning og
indhold
Ligesom med publikationer kan brugerne både finde frem til bekendtgørelser fra oversigtslisten under Love og regler i globalnavigationen
samt som et fast element inde under alle de forskellige xxxområder.
Der er dog ikke nogen entydig konvention for, hvad indholdet af de
enkelte henvisninger indeholder. De kontekstafhængige links om Love
og bekendtgørelser leder for det meste brugeren til en oversigt over
love og bekendtgørelser for det specifikke område, men som det ses
nedenfor er dette dog langt fra tilfældet for alle henvisningerne.
Love og regler i globalnavigationen

Love og bekendtgørelser under xxx

Love og bekendtgørelser under xxx

Love og bekendtgørelser under xxx

Love og bekendtgørelser under xxx linker til forskel fra de andre til et
specifikke afsnit i Love og regler oversigten, som der er adgang til fra
globalnavigationen. Hvilket kunne gøres til en konvention for de andre,
da denne henvisningsform og så bliver brugt for henvisninger til publikationer fra de enkelte xxxområder. Problemet er blot, at der er en
risiko for at brugeren mister orienteringen på webstedet, da der ikke
er nogen direkte vej tilbage til udgangspunktet, altså der hvor brugeren valgte at klikke på den pågældende henvisning (fx Love og bekendtgørelser).
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 Vi anbefaler, at der implementeres fælles konventioner for hvordan
der linkes til Love og bekendtgørelser.

Flere links føre til blindgyder
Eksemplet med Love og bekendtgørelser fra xxx er den måde alle love
og bekendtgørelserne i sidste ende bliver præsenteret. Denne side er
dog yderst problematisk, da brugeren ikke har mulighed for at orientere sig i webstedets struktur, da navigationen umiddelbart er fraværende. Endvidere er logoet ikke klikbart, og brugen er dermed som beskrevet i afsnittet om synlig navigation havnet i en blindgyde.
 Vi anbefaler, at der implementeres en ny navigationsstruktur, hvor
blindgyder fuldstændigt kan elimineres.

Tilmelding til nyheder kan optimeres

Brugen af nyhedsmails indenfor forskellige kategorier fremstår som en
relevant funktion, netop da webstedet henvender sig til personer med
meget forskellige interesseområder, som dermed i højere grad kan
undgå irrelevant information, end hvis der blot havde været en enkelt
mailingliste.
Mailinglistefunktionen understøtter dog i mindre grad muligheden for
at melde sig på flere lister samtidigt. I stedet for en drop-down kan
der med fordel bruges check-boxes, hvorved brugeren har mulighed
for at tilmelde sig flere mailinglister samtidigt i stedet for at skulle taste sin mail ind flere gange.

Hele mailinglistefunktionen kunne muligvis med fordel udvides indenfor
flere områder af webstedet, og dermed i højere grad fungere som et
værktøj for de mere professionelle brugere af webstedet. Dels vil flere
specifikke mailinglister i mange tilfælde være yderst relevant for mange brugere, og dels kan det være med til at skabe øget opmærksomhed på xxxs online aktiviteter og dermed også øget trafik på webstedet.
 Muligheden for at vælge mellem forskellige mailinglister er yderst
relevant, da indholdet dermed i højere grad er målrettet mod den
enkelte brugeres forskellige behov og ønsker. Brugen af drop-down
gør det besværligt at tilmelde sig til flere relevante mailinglister. Vi
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anbefaler, brugen af checkboxes i stedet for drop-down, da det
dermed er nemmere for brugerne at tilmelde sig flere mailinglister
af gangen.
Framelding til nyhedsbrev
På siden Nyheder er det nemt for brugerne at framelde sig mailinglister, men dette fremgår dog ikke af den nyhedsmail, der bliver sendt
til brugerne. Her bør der være en forklaring og henvisning til hvordan
man kan framelde sig den pågældende mail. Der findes lidt forskellige
måde at framelde sig nyhedsmails. Ofte er det muligt at besvare den
pågældende mail med ”unsubscribe” i emnefeltet. Dette kan dog i visse tilfælde være problematisk, hvis brugeren har skiftet mailadresse,
og den gamle adresse videresender til den nye. Dermed har brugen
reelt ikke mulighed for at afmelde sig, da den nye mailadresse ikke vil
være registeret som abonnent. Dette kan undgås ved at benytter den
nuværende funktion på xxx.dk, men så er det blot vigtig at have en
henvisning til frameldingen og en indikation af hvilket liste man er tilmeldt.
Vi anbefaler, at der inkluderes en henvisning til framelding fra listen og
en indikation af hvilken liste den pågældende mail tilhører.
Nyhedsarkivet er ikke synligt
 Linket til arkivet er meget usynligt fordi det
står på samme linie som
linket til nyheder
 Placér linket på sin egen
linie.
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Blanketter er meget svære at finde
Muligheden for at finde frem til diverse blanketter på xxx.dk vil i mange tilfælde være en meget relevant funktion, da man dermed sikre at
blanketterne altid vil være opdateret. I gennemgangen af webstedet
havde vi dog meget svært ved at finde frem til blanketter inde under
de enkelte områder, og det lykkes kun vha. søgningen. Dette kan måske skyldes vores manglende forståelse for i hvilke sammenhæng
blanketterne er mest relevant.

Udnyt mediet
Ligesom med bestilling af publikationer udnytter blanketterne ikke Internettets muligheder for direkte at indtaste oplysningerne på siden,
hvilket vil øge relevansen af blanketterne og samtidigt given muligheden for i større grad at hjælpe og understøtte brugernes udfyldning af
de enkelte blanketter. Endvidere vil det kunne effektivisere selve håndteringen af blanketterne, da brugerne dermed i højere grad udøver
selvbetjening.

 Blanketterne bør gøres dynamiske så brugeren har mulighed for
direkte at indtaste sine oplysninger og sende blanketten fra webstedet. Derudover bør der også være muligt at udskrive blanketterne, så de kan udfyldes manuelt, men dette bør være et undermenupunkt til den dynamiske blanket.

Søgefunktionen kan optimeres
Søgefunktionen virker umiddelbart nem og overskuelig, men vi har
som udenforstående svært ved at vurdere den reelle styrke og svaghed ved søgningen, da vi ikke har kendskab til hvilke søgeord, som er
relevante for de enkelte målgrupper.
Muligheden for at vælge mellem de mange forskellige søgekategorier
kan på den ene side være en stor fordel for hyppige brugere af webstedet, men samtidigt også en ulempe for brugere, som sjældent benytter xxx.dk.
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De hyppige xxx.dk brugere kan formodes at kende webstedets forskellige områder og ved derfor i højere grad, hvor det er relevant for dem
at søge. Dette vil ikke være tilfældet for andre typer af brugere. Søgekategorierne kan derved blive uoverskuelige og søgningen samtidigt
mister sin værdi som et redskab, der nemt og hurtigt skal lede brugeren frem til det ønskede indhold.
 Søgeknappens nuværende placering får søgeord og søgekategori til
at fremstå som to separate elementer. Flyt søg knappen til under
Vælg kategori rullemenuen.
 Vi anbefaler at der oprettes et link til avanceret søgning, hvor brugeren har mulighed for i højere grad at præcisere sine søgninger.
Søgeresultatet bliver nemt uoverskueligt
Selve søgeresultatsiden virker umiddelbart let tilgængelig og overskuelig, hvor kun tre links under hver kategori bliver præsenteret. Dette
giver brugeren muligheden for at scanne siden efter relevante links.
Det store antal kategorier giver dog de samme fordele og ulemper som
beskrevet ovenfor.
Overordnet giver mange søgninger et stort antal resultater, hvilket ikke altid er at foretrække. Siden giver ikke umiddelbart nogen muligheder for at foretage indsnævringer af søgeresultatet, der kunne være
med til at give brugeren et bedre overblik og muligheden for nemt og
hurtigt at finde frem til det søgte indhold.
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Det fremgår ikke klart hvordan resultaterne er sorteret, hvilket er en
klar svaghed ved siden, da det endvidere heller ikke er muligt at sortere søgeresultatet efter forskellige kriterier som fx dato eller alfabetisk
rækkefølge. Netop sortering ville give brugeren bedre overblik over det
ofte store antal søgeresultater. En måde at minimere antallet af søgeresultater ville være muligheden for at lave en mere specificeret søgning udelukkende i fx overskrift eller fuld tekst.
Det kan være meget forstyrrende for brugerne, at der ikke er en klar
adskillelse eller indikering af interne og eksterne links i resultatlisten.
Da links til eksterne websteder leder brugerne væk fra xxx.dk, kan
dette med fordel gøres i et nyt browservindue, så brugeren derved
nemt kan komme tilbage til sin specifikke placering på xxx.dk.
 Efter at have fundet frem til en bestemt side ved hjælp af søgefeltet, er det mere eller mindre umuligt at navigere sig frem til den
pågældende side Det er ikke muligt at sortere den ofte lange søgeresultatliste efter fx dato eller alfabetisk, hvilket i mange tilfælde
ville være med til at give et bedre overblik Vi anbefaler, at søgeresultatlisten gøres sorterbar udfra fx dato eller alfabetisk. Vi anbefaler, at der implementeres en mulighed for udvidet søgning, hvor
brugeren har bedre mulighed for at præcisere sine søgekriterier
vha. navigationen
Resultatsider – links fra søgeresultatlisten
Derudover er det et problem som nævnt under gennemgangen af navigationen at brugeren i mange tilfælde ender på sider uden muligheden for at navigere i webstedet og uden noget overblik over hvor på
webstedet brugeren befinder sig. Dette er endvidere et problem set i
relation til at søgeresultatlisten er opdelt efter webstedets forskellige
områder, og dermed har brugeren ikke mulighed for at skabe en kobling mellem resultatlisten og destinationssiden.

 Der er ingen klar indikation af, hvornår der linkes til eksterne websteder. Vi anbefaler, at det klart og tydeligt indikeres, hvornår der
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linkes til eksterne websteder, og at alle eksterne links åbnes i et nyt
browservindue.
Som en sidste bemærkning til søgefunktionalitet, mener vi, at søgefeltet og kategorierne med fordel kan placeres allerede på forsiden, dels
da det ifølge log-filerne er et meget brugt navigationselement på webstedet.
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Skitser til prototype
På baggrund af ekspertvurdering og logfil analyser, vil vi i det følgende
komme med et udkast til, hvordan man kunne redesigne xxx.dk. De
fire skærmbilleder er eksempel på Forsiden, forside til xxx, artikel
oversigt til xxx og evaluering samt en konkret artikel.

Tydelig global sitefunktionalitet.
Sitemappet indeholder også emner a-å

Forsiden

Mulighed for tilmelding til nyhedsbrev på
forsiden

Alle links til eksterne
websteder er samlet
et sted på forsiden

De seneste nyheder
er blevet gjort synlige
på forsiden, med tydelig overskrift, tekstresume og dato for
Tydelig adresse

Ny navigation der er

og telefonnum-

opdelt i trehovedområ-

mer

der:
xxxområder

Tydelig markering

Noget om xxx

nyheden.
De seneste opdaterede regler er lagt op på
forsiden med tydelig

De seneste redegørelser fra Folketinget er

dato markering

også hevet frem på
forsiden. Og med en

af forsiden og

Artikler i form af publi-

tydelig dato marke-

logo som link

kationer, love og regler

ring

og nøgletal.
Vi foreslår at navigationen har samme funktionalitet som den der
findes på www.xxx.dk

22

Regional forside: xxx
Mulighed for at indsætte relaterede links
til den regionale forside.
Mulighed for at vise
de senest opdaterede
sider på webstedet.

Vis de senste nyheder
der har med xxx at
gøre.

Vis de senste ændrede regler.
Navigation som viser hvor du er på webstedet. Vi har ikke forholdt
os til antallet af menupunkter og navngivningen af menupounkter,
det vil kræve en tættere dialog med xxx
og brugerindvolvering.

Oversigtsside til artikler
Mulighed for at søge i
artikeloversigten
Mulighed for at sortere på emne, titel og
dato

Mulighed for at bestille eller købe artikel
publikation i tryktformat, hvis det er aktuelt.
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Mulighed for at
printe siden.
Mulighed for at sende artikel til en ven.
Mulighed for at
komme tilbage til
oversigtsiden uden
at bruge ”tilbage”
knappen i browseren.
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