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REVIEW
Responsivt kan pladsen bruges 
bedre. Det klassiske grid med 1,2 
eller 3 kolonner, skaber et lidt 
forældet udtryk.

VISUELLE VIRKEMIDLER



REVIEW
Pladsen bliver ikke udnyttet og 
indholdet har ingen muligheder for at 
stå frem. Her er venstrespalten fx 
næsten helt tomt og billedet kommer 
ikke til sin ret.

VISUELLE VIRKEMIDLER



REVIEW
Tekst på billeder er med til at skabe 
et visuelt rodet udtryk, og de mørke 
gradients gør til tider, at teksten  er 
svær at aflæse.

VISUELLE VIRKEMIDLER



REVIEW
De grå flader som benyttes både som 
baggrundsfarve for sektioner og 
elementer skaber et meget ‘kasse i 
kasse’-agtigt udtryk.

VISUELLE VIRKEMIDLER



REVIEW
Ideen med farvetemaer er god, men 
bør justeres til for at skabe den rette 
fordeling mellem UI farver og brand 
farver. Temafarver i tekst er fx ikke 
optimal.

VISUELLE VIRKEMIDLER



REVIEW
Font hierarkier benyttes meget bredt 
på tværs af bibliotekernes sites. Et 
forenklet system vil hjælpe med at 
skabe et mere overskueligt udtryk. 

VISUELLE VIRKEMIDLER



REVIEW
Kæmpe banner uden noget reelt indhold 
vises øverst i søgeresultatet. Et kritisk 
punkt i brugerrejsen og forstyrrende for 
brugeren, der er i gang med at finde frem 
til et bestemt materiale.

VISUELLE VIRKEMIDLER
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ANBEFALING
Overvej at udnytte sidens bredde 
bedre på brede breakpoints.

VISUELLE VIRKEMIDLER



ANBEFALING
Giv bibliotekerne mulighed for at lave 
inspirerende landingpages, der får 
indholdet til at stå mere frem.

VISUELLE VIRKEMIDLER



ANBEFALING
Undgå at bruge tekst oven på 
billeder.

VISUELLE VIRKEMIDLER



ANBEFALING
Blød op for det ‘kassede’ udtryk og 
overvej at anvende andre 
virkermidler, så som luft og 
forskydning af elementer, for at skabe 
dynamik og prioritering på siden.

VISUELLE VIRKEMIDLER



ANBEFALING
Implementer farvetemaer på en 
måde, der ikke går ud over 
tilgængeligheden.

VISUELLE VIRKEMIDLER



ANBEFALING
Skab et forenklet fonthierarki-
system.

VISUELLE VIRKEMIDLER



ANBEFALING
Overvej nøje, hvordan bannere i 
søgefeltet tager sig ud og undgå, at de 
bliver alt for høje.

VISUELLE VIRKEMIDLER
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REVIEW
Sitets header er sticky og kan folde 
ud i hele 4 lag…

MENU



REVIEW
… og sammen med cookie consent optager de to 
komponenter potentielt 50% eller mere af skærmpladsen. 
Det afgrænser brugernes udsyn og mulighed for at få overblik 
over siderne. Det er med til at skabe meget unødig støj for 
brugere, der er i gang med at finde det, de søger.

MENU



REVIEW
Alle elementerne i menuen er meget 
store. Når man er logget ind er hele 
brugeren navn samt status fx skrevet 
helt ud.

MENU



REVIEW
Knapperne i headeren forsvinder og 
erstattes af en spinner.

MENU



REVIEW
Menuen har forskellige layouts alt 
efter, hvor man befinder sig, og det 
kan være forvirrende for brugerne at 
forholde sig til.

MENU



REVIEW
Logoer varierer meget i størrelse og 
format på tværs af bibliotekernes 
løsninger.

MENU
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ANBEFALING
Undgå at headeren er sticky.

MENU



ANBEFALING
Opdater cookie consent så den overholder de nye 
krav og præsenter den, så brugeren er nødt til at 
forholde sig til den i starten.

MENU



ANBEFALING
Gør menuen med de globale 
menupunkter mindre prominent og 
undgå, at den folder ud i mange lag.

MENU



ANBEFALING
Undgå at faste elementer i de 
tværgående navigationselementer 
pludselig forsvinder.

MENU



ANBEFALING
Sørg for at menuen er ensartet på 
tværs af alle sider i løsningen.

MENU



ANBEFALING
Skab bedre rammer for brug af logoer 
på tværs og hjælp biblioteker, der 
ikke har et logo, med en typografisk 
løsning.

MENU
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REVIEW
Al navigation ligger oppe i toppen. 
Landingpages som har underpunkter er 
overflødige og bliver til en død side, der 
ikke tjener brugerens egentlige ærinde.

NAVIGATIONS-PRINCIPPER



REVIEW
Mange sider benytter de samme 
forsidemoduler og det er svært at forstå, 
hvor man befinder sig i strukturen.

NAVIGATIONS-PRINCIPPER



REVIEW
På mobil kan brugeren udelukkende 
anvende siderne til at navigere med, men 
her er det svært at danne sig et overblik 
over navigationsmulighederne, når det 
hele er bannere (billeder og grafik).

NAVIGATIONS-PRINCIPPER



REVIEW
Her benyttes den døde side til at 
gentage venstrenavigationens 
menupunkter midt på siden i 
“hjemmelavede” bokse.

NAVIGATIONS-PRINCIPPER



REVIEW
Menupunktet Skoleåret 2020/2021 
linker til pdf (i samme vindue). Menuen 
forsvinder helt og man kan ikke komme 
tilbage.

NAVIGATIONS-PRINCIPPER



REVIEW
Menupunktet LiteratureXchange 
linker til et helt nyt site uden at varsle 
brugerne om, at de sendes væk.

NAVIGATIONS-PRINCIPPER



REVIEW
Der er ingen brødkrummestier til at 
hjælpe brugerne med at finde rundt 
og det aktive menupunkt er 
forsvundet.

NAVIGATIONS-PRINCIPPER



REVIEW
Navigationselementer brugt på 
indholdsside til at linke videre til 
søgeresultater. Det er svært at 
forudse, hvor man havner, når man 
klikker på noget…

NAVIGATIONS-PRINCIPPER



REVIEW
… Søgeresultatet åbner i et nyt vindue 
og forhindrer brugeren i at brugere 
browserens back button for at komme 
tilbage.

NAVIGATIONS-PRINCIPPER



REVIEW
Bånd med anbefalede materialer 
anvendes mange steder, men uden 
en begrundelse for koblingen mellem 
anbefalingerne og det specifikke 
værk, bliver båndet for generisk.

NAVIGATIONS-PRINCIPPER



ANBEFALINGER
NAVIGATIONS-PRINCIPPER

03



ANBEFALING
Brug midten af siderne til at navigere med.

NAVIGATIONS-PRINCIPPER



ANBEFALING
Lav faste navigationsmoduler, der ikke er 
billedbårne og gør det let for brugeren at 
overskue mulighederne.

NAVIGATIONS-PRINCIPPER



ANBEFALING
Undgå at linke væk fra sitet ved de 
faste navigationselementer.

NAVIGATIONS-PRINCIPPER



ANBEFALING
Undgå at lade pdf-filer åbne i samme 
vindue.

NAVIGATIONS-PRINCIPPER



ANBEFALING
Indfør en brødkrummesti.

NAVIGATIONS-PRINCIPPER



ANBEFALING
Lad eksterne og interne links åbne i 
samme vindue, så brugeren let kan 
komme tilbage.

NAVIGATIONS-PRINCIPPER



ANBEFALING
Gør det tydeligt, hvorfor dette 
materiale er relevant for brugeren og 
overvej at give brugeren reelle 
alternativer til materialer, der ikke er 
hjemme.

NAVIGATIONS-PRINCIPPER
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REVIEW
Brugerne overser tab-rolls – de forstår 
dem oftest som reklame og synes de er 
irriterende.

FORSIDE



REVIEW
Eksempel på tab-roll uden flere 
budskaber – herved står navigations-
elementerne tilbage og skaber støj.

FORSIDE



REVIEW
Bogforsiderne alene kan være svære 
at afkode og der er ingen tekst til at 
supplere billederne…

FORSIDE



REVIEW
… Her er teksterne kommet på, men 
karambolerer med knapperne.

FORSIDE



REVIEW
Mange bånd med værker, men ingen 
overskrifter binder indholdet sammen. 
Det samme komponent er gentaget ned 
ad siden, hvilket gør at alt er vægtet lige 
og forsiden kommer til at virke 
monoton.

FORSIDE



REVIEW
Hovereffekter virker klemt og dækker 
over det andet indhold og knapperne.

FORSIDE



REVIEW
Alle indgange er billedbårne. Det 
skaber et tungt og bannerlignende 
udtryk…

FORSIDE



REVIEW
Det kan være svært at læse tekst 
oven på billeder der indeholder grafik.

FORSIDE



REVIEW
Komponenten er svær at interagere 
med – det kan være svært at få lov at 
vælge det materiale, man er 
interesseret i pga. overlappende 
overlays.

FORSIDE
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ANBEFALING
Fokusér på ét prioriteret budskab.

FORSIDE



ANBEFALING
Understøt informationer om materialer 
både i form af billeder og tekst.

FORSIDE



ANBEFALING
Undgå at indholdet overlapper.

FORSIDE



ANBEFALING
Skab mere dynamik på siderne med 
varierende visninger af indhold.

FORSIDE



ANBEFALING
Undgå at indholdet overlapper.

FORSIDE



ANBEFALING
Undgå at alle elementerne på forsiden 
er billedbårne.

FORSIDE



ANBEFALING
Undgå at vise tekst oven på billeder.

FORSIDE



ANBEFALING
Undgå hovereffekter, der skygger for 
det øvrige indhold.

FORSIDE
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REVIEW
Knapperne får indholdet under og 
overskriften over til at skifte, men 
knapperne byttes rundt alt efter, 
hvilket emne man har valgt og det er 
meget svært at bevare orienteringen. 

LISTER



REVIEW
Filteringsmulighederne hænger ikke 
særligt godt sammen med listen og 
venstre spalte bliver hurtig tom.

LISTER



REVIEW
Paginering bliver ofte overset og sider i en 
liste kan være abstrakte for brugerne at 
forholde sig til.

LISTER



REVIEW
I kalenderen mangler der overblik over 
både filtrering og indholdet.

LISTER



REVIEW
E-materialer bringes ikke i spil i en 
konktekst der giver mening for brugerne, 
men ligger isoleret på en standard 
listeside.

LISTER



REVIEW
På listen med oversigt over bibliotekernes 
åbningstider er der på mobil både en pil 
og link, der folder elementet ud. Det tager 
meget plads og gør listeelementerne 
meget høje.

LISTER
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ANBEFALING
Gør det muligt at komme tilbage til det 
øvre niveau via en brøkrumme eller 
tilbageknap, og gør knapperne til faste 
valgmuligheder eller filtre over listen.

LISTER



ANBEFALING
Placer filtre over listen og lad 
listeelementerne udnytte hele 
skærmbredden.

LISTER



ANBEFALING
Brug en 'Vis flere'-knap i stedet for 
paginering og vis hvor mange der er i alt.

LISTER



ANBEFALING
Bring udvalget af e-materialer i spil rundt 
om på siderne, hvor det er relevant og vis 
eksempler på indhold for at gøre det 
lettere for brugerne at forholde sig til og 
inspirerende.

LISTER



ANBEFALING
Formatter udfoldelige listeelementer, så 
det er tydeligt det er klikbart og udnyt 
pladsen bedre i bredden på mobil.

LISTER
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REVIEW
Feedback-beskeder til brugeren vises 
øverst i den grå box. Beskeden er dog let 
at overse, og mange brugere kan derfor 
have svært ved at gennemskue, hvad der 
foregår og de to handlinger “Ja” og 
“Annuller” kan være svære at adskille.

FEEDBACK OG BESKEDER



REVIEW
Hvis man klikker på “Tilføj til liste” får man 
en fejlbesked om at login fejlede. Det er 
svært for brugerne at gennemskue, at de 
skal være logget ind for at kunne tilføje. 

FEEDBACK OG BESKEDER



REVIEW
Knapper er meget store og den store 
padding (luft i højre side) gør det generelt 
svært at arbejde med dem. Der skal ikke stå 
særligt meget i knappen, før de ikke kan stå 
ved siden af hinanden…

FEEDBACK OG BESKEDER



REVIEW
… De sorte knapper sluger meget 
opmærksomhed og begge 
handlinger er vægtet lige. 

FEEDBACK OG BESKEDER



REVIEW
Hovereffekten indikerer overfor brugerne, at 
hele elementet er klikbart og knapperne ser 
inaktive ud ved hover.

FEEDBACK OG BESKEDER



REVIEW
Den grå knap ser inaktiv ud og kan 
derfor signalere til brugerne, at den 
ikke er klikbar.

FEEDBACK OG BESKEDER



REVIEW
Formfelterne er grå og uden border og 
kan derfor være svære at se. Den grå 
baggrundsfarve er desuden en 
konvention der bruges til at indikere til 
brugeren, at formfeltet er inaktivt.

FEEDBACK OG BESKEDER



REVIEW
Hjælpeteksterne forklarer kun 
datoformatet og ikke, hvad det vil sige 
at sætte reserveringer på pause.

FEEDBACK OG BESKEDER
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ANBEFALING
Vis beskeder midt på siden i 
brugerens synsfelt.

FEEDBACK OG BESKEDER



ANBEFALING
Undgå at udstille systembeskeder til 
brugerne.

FEEDBACK OG BESKEDER



ANBEFALING
Gør knapperne mindre høje og indfør et 
hierarki for alle call to actions (CTA’er), der 
gør det muligt at fremhæve én handling over 
en anden, når der er behov for at have flere 
CTA’er ved siden af hinanden.

FEEDBACK OG BESKEDER



ANBEFALING
Brug hovereffekter og micro-animationer til 
at hjælpe brugeren med at forstå interfacet.

FEEDBACK OG BESKEDER



ANBEFALING
Undgå at bruge knapper, der kan se 
inaktive ud.

FEEDBACK OG BESKEDER



ANBEFALING
Undgå at bruge grå formfelter og 
fremhæv formfelter med en border, så 
de tydeligt kan ses.

FEEDBACK OG BESKEDER



ANBEFALING
Brug hjælpeteksterne til at give 
brugeren mere kontekst på det, der skal 
udfyldes – fx hvad det vil sige at sætte 
reserveringer på pause.

FEEDBACK OG BESKEDER


