
Vad gör en webbsida bra?



Det viktigaste

• Innehåll ska inte blinka eller röra sig (Begripsam,  22 prickar)

• Det är självklart vad man ska göra (UD2014, 14 prickar)

• Man får hjälp att rätta till det som blir fel (UD 2014, 14 prickar)

• En bra sökfunktion med stavningshjälp (Begripsam,  12 prickar)

• Enkelt och begripligt språk (UD2014, 11 prickar)

• Logiskt upplägg, igenkänning (Begripsam, 9 prickar)

• Det fungerar likadant överallt (UD2014, 9 prickar)

• Inget störande ljud (Begripsam, 8 prickar)

• Text ska kunna läsas upp (Begripsam, 6 prickar)

• Innehåll presenteras med text, bild och film (UD2014, 6 prickar)



Det här är också viktigt

• Lätt att hitta kontaktuppgifter (Begripsam, 5 prickar)

• Det finns en bra struktur (UD2014, 5 prickar)

• Ska fungera i telefonen (Begripsam, 4 prickar)

• Inga pop-up rutor (Begripsam, 4 prickar)

• Det ska finnas bilder (UD2014, 4prickar)

• Bilder ska vara relevanta (Begripsam, 4 prickar)

• Enkel och ren design (Begripsam, 4 prickar)

• Man ska inte behöva hålla många saker i minnet 
(UD2014, 4 prickar)

• Tydligt språkbruk (Begripsam, 3 prickar)



Mer från UD2014
• Lätt att fullfölja det man vill göra

• Det visas en sak i taget

• Knappar ska se ut som knappar

• Inte för mycket information på en gång –  
det man behöver visas

• Det är skrivet och utformat så att det blir 
tydligt vad jag kan göra

• Lätt att lära

• Anpassningsbar för olika grupper

• Inte för mycket information på en gång

• Koncept

• Utpekade målgrupper, som använder och 
testar hur sidan fungerar

• Personer med olika svårigheter deltar i alla 
steg av utvecklingen

• Tydlig bild av vad man vill att användarna 
ska göra

• Ett direkt tilltal

• Formgivningen är konsekvent – samma sak 
ser likadant ut överallt

• Tydlig formgivning

• Ikoner används för att göra det tydligt

• Berätta inte det du vill säga. Berätta vad 
användaren behöver veta

• Man får reda på hur man ska göra

• Man blir inte stressad

• Tydliga signaler på vad som gick bra och vad 
som gick dåligt



Mer från Begripsam

• Struktur

• Lätt att hitta

• Hitta snabbt

• Meny och undermenyer tydligt 
markerade

• Begriplig navigation

• Inga tidsgränser

• Hinna med att läsa

• Inte känna sig lurad

• Tydlig bekräftelse

• Tydlig formgivning

• Tydliga knappar

• Kunna skriva ut sådant man beställt

• Kunna förstora

• Tydliga rubriker

• Textstorlek

• Enkelt typsnitt

• Stora kryssrutor

• Dubbelt radavstånd för längre texter

• Raka typsnitt

• Tydliga färgkonstraster

• Inte för många bildelement

• Inte för stora bilder

• Bilder på personer

• Ingen text på bild



Ännu mer från Begripsam

•Reklamfri

•Ej animeringar

• Förklarande text direkt ovanför eller nedanför bild

•Enkelt och lättläst först sedan svårare fördjupning

•Text och bild och ljud ska ge samma innehåll

•Tydligt i vilken ordning man ska läsa

•Kontaktuppgifter i botten på sidan

• Sidan har mycket fakta

•Kunna välja fler internationella språk än engelska

• Inte för mycket information på förstasidan


