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Abstrakt 

I detta arbete undersöks hur man konstruerar en sökfunktion och hur 

sökresultatvisningen görs på bästa sätt. Sökfunktionen är oftast en central del på en 

webbsida idag och fyller en viktig roll för om en webbsida skall bli framgångsrik eller 

inte. Om informationen inte går att hitta på ett enkelt sätt kan webbsidan tappa sina 

användare ganska snabbt. Även presentationen av sökresultaten kan vara en vital del där 

logik, design och layout är viktiga aspekter som inte får förbises. Det finns således en hel 

del faktorer att ta hänsyn till som webbutvecklare. 

Rapporten går igenom några utvalda best-practice metoder från områden som layout, 

sökfält, sökresultat och paginering med syftet att identifiera viktiga och användbara 

metoder. En analys av 10 webbsidor samt en enkätundersökning genomfördes för att 

undersöka om metoderna tillämpades i verkligheten samt om det var metoder som 

användare efterfrågar. Arbetet resulterade i en sammanställning av viktiga faktorer som 

rekommenderas vid konstruktion av en användarvänlig sökfunktion och presentation av 

sökresultat. 

Nyckelord: 

Användarvänlig, Sökfunktion, Sökresultat, Best-practice, Rekommendationer.



Abstract 

This study explores how to construct a search function and how search results are 

presented in the best way. The search function is often a key part of a web page today 

and it plays an important role if it is to be successful or not. If the information on the 

web page is difficult to find they may lose their visitors. Even the presentation of search 

results can be a vital part in which the logic, design and layout 

are important aspects that must not be overlooked. There are therefore several factors to 

take into consideration as a web developer. 

This report investigates a few selected best-practice techniques from areas such as 

layout, search fields, search results and pagination for the purpose of identifying 

important and useful methods. An analysis of 10 websites and a survey was conducted 

to investigate whether the methods applied in the real world and if there were methods 

that users requested. The work resulted in a compilation of important factors that are 

recommended for the design of a user-friendly search function and presentation of 

search results. 
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User friendly, Search, Search Result, Best Practice, Recommendations.



 

Förord 

Detta är ett avslutande examensarbete inom datavetenskap för utbildningen 

Webbprogrammering på Linnéuniversitetet. Iden till ämnet uppkom från att jag i början 

av examensarbetet tänkte utveckla en webbapplikation med sökning och resultatvisning 

som huvudsakliga funktion. Med detta i åtanke började jag undersöka olika metoder för 

att jag ville konstruera min applikation på bästa möjliga sätt. Under utbildningens gång 

har jag byggt ett antal webbapplikationer för olika projekt med liknande funktionalitet 

och såg inte någon större nytta med att upprepa detta. Det fanns däremot ett intresse på 

att undersöka vilka best-practice metoder som fanns i ämnet sökning och resultatvisning 

och vad som sägs om dem. 

Jag vill även passa på att ge ett stort tack till min handledare Alexandra Petrakou för all 

hjälp och alla goda råd och synpunkter jag fått med rapportskrivandet. 
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1. Introduktion 

Detta arbete undersöker sökfunktionalitet och presentation av sökresultat på webben. 

Sökresultat i webbsammanhang avser en listning av en samling data som returnerats 

från en sökning som användaren gjort mot en databas där data matchar den sökta 

termen. Sökresultatet presenteras till användaren i en strukturerad form av listning där 

man lätt kan skilja mellan de olika resultaten.  

Syftet med arbetet är att identifiera viktiga faktorer som kan vara till hjälp för en 

utvecklare vid konstruktion av en användarvänlig sökfunktionalitet och presentation 

av sökresultat. Arbetet består av en undersökande studie om olika best-practice 

metoder om ämnet. 

I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till arbetet, syftet och frågeställningar 

och slutligen vilka avgränsningar som gjorts. 

1.1 Bakgrund 

Sökfunktionen fyller oftast en viktig funktion för en webbsida. En bra konstruerad 

sökfunktion kan ha en avgörande roll för om en webbsida kommer bli framgångsrik 

eller inte (Lazaris, 2009). Om informationen inte går att hitta på ett enkelt sätt kan 

användarna tappa intresset för webbsidan. Även en bra presentation av söktresultat är 

av stor vikt, en ostrukturerad och ologisk presentation av sökresultat kan leda till 

ointresse bland besökarna som kanske lämnar sidan.  

Allt för knapphändig eller irrelevant information på sökresultatet kan tvinga besökarna 

till onödiga klick för att hitta det man söker efter (Ferrara, 2008). En dålig layout på 

sidan kan göra den svårläst. Det finns således många faktorer att tänka på när man 

konstruerar en sida söksida. Hur konstruerar man då sökfunktionen och hur ska 

sökresultatet presenteras på bästa sätt? 

Det finns en hel del best-practice metoder som behandlar just sökfunktionen och 

presentation av sökresultat. Begreppet best-practice kommer från 

managementområdet och innebär att man hävdar att det finns en teknik, metod, 

process, aktivitet som är mer effektiv på att leverera ett specifikt resultat än någon 

annan teknik, metod, process etc. (Wikipedia Best practice, 2010). Best-practice i 

webbsammanhang syftar oftast på en teknik/metod vilket man hävdar är den bästa 

lösningen till en specifik uppgift. Det finns inte några egentliga vetenskapliga grunder 
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på att ett best-practice verkligen är den bästa lösningen till en uppgift utan de guider 

och artiklar som behandlar ämnet är oftast resultat av en komparativ undersökning 

eller där man genomfört användartester för att komma fram till sitt resultat. I denna 

rapport kommer dessa best-practice metoder att undersökas lite närmare för att se hur 

pass väl de egentligen tillämpas på Svenska webbsidor och vad användarna egentligen 

tycker om det. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att identifiera viktiga faktorer som kan hjälpa en 

webbutvecklare vid konstruktion av en användarvänlig sökfunktion och presentation 

av sökresultat. Det finns en hel del best-practice metoder som behandlar ämnet, denna 

rapport kommer att undersöka några utvalda metoder.  

Frågeställningar som kommer undersökas närmare är:  

- Vad finns det för ”best-practice” metoder för sökfunktioner och presentation 

av sökresultat på webben och vad säger dem? 

- Är dessa metoder aktuella och tillämpas de i verkligheten? 

- Vilka av dessa metoder är önskvärda bland användare och bör dem finnas 

med? 

Målet med rapporten är att sammanställa viktiga faktorer som bör finnas med vid 

konstruktion av en användarvänlig sökfunktion och presentation av sökresultat. 
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1.3 Avgränsningar 

Det finns en hel del artiklar som behandlar ämnet best-practice för sökfunktioner och 

presentation av sökresultat. På grund av begränsad tid kommer endast de metoderna 

som är mest relevanta och som stämmer bäst överens med målet för rapporten att 

undersökas närmare.  

Fokus är att identifiera vanligt förekommande metoder som följer dagens trender. 

Trender och standarder på internet ändras ständigt, och för att rapporten skall vara så 

aktuell som möjligt kommer endast best-practice metoder som sträcker sig max 4 år 

tillbaka i tiden(2007) att undersökas närmare.  

Utifrån den teoretiska bakgrunden kommer en analys att genomföras på 10 utvalda 

svenska webbsidor från 5 olika branscher. En onlinebaserad enkätundersökning 

kommer genomföras beträffande de olika metoderna som ingått i analysen.  

Urvalet för enkätundersökningen har varit studenter och lärare på högskolenivå då det 

inte fanns tillräckligt med tid för att samla in data från någon bredare målgrupp. 

De best-practice metoder som undersöks och resultaten som rapporten kommer fram 

till kommer att vara inriktad för visning på en datorskärm. 
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2. Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel kommer några vanliga best-practice metoder att redogöras för de olika 

delarna som återfinns på en sökresultatsida. Dessa delar är uppdelade i sidans struktur 

och layout, sökfältet, presentation av sökresultat och avslutningsvis 

pagineringskontrollen (se figur 2.1). 

2.1 Best-practice metoder 

En sökresultatsida kan se ut på många sätt beroende på vilken verksamhet den är 

anpassad för och vilken data den skall presentera. Många trender har inspirerats från 

de stora sökmotortjänsterna som Google, Yahoo och Bing (Louis Lazaris, 2009). Det 

är inte konstigt med tanke på att det är deras huvudsakliga uppgift att presentera 

användarvänliga sökresultat samt att de har resurserna att genomföra stora 

kontinuerliga genomgående användbarhetstester och ändringar. Bara under 2010 

genomförde Google 550 ändringar på sin sökmotor med bl.a. förbättringar på 

sökalgoritmen men även på design och layout(Levy, 2010).  

Utformningen av webbsidorna är snarlika bland de tre sökmotorjättarna vilket tyder på 

att de följer en gemensam trend. Det de har gemensamt är bl.a. att resultaten 

presenteras med en vertikal lista, färg på titlar, brödtext och länkar har liknande färger, 

visning av totalt antal sökträffar, sökfälten återfinns högst upp och längst ner på sidan 

tillsammans med en paginering med möjlighet att bläddra genom resultaten. Samtliga 

tre sökmotorer erbjuder också olika filter för sökningarna samt möjligheten att göra en 

avancerad sökning. Med andra ord så kommer användaren känna igen sig oavsett 

vilken sökmotor de väljer att använda. Detta upplägg (se figur 2.1) är också ett av de 

vanligaste sätten att presentera ett sökresultat på idag (Ryan, 2007). 
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Figur 2.1 Sökresultat i en vertikal lista (listvy), liknelser mellan söksidorna hos Google, 

Yahoo och Bing markerat i rött (Google, Yahoo, Bing). 

 

 

Figur 2.2 Förstorad bild från figur 2.1 där liknelser är markerat i rött. 
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Enligt studier där man analyserat ögonrörelser och sökmotorbeteenden har man 

kommit fram till att sökresultat som presenteras med en vertikal lista oftast leder till att 

användaren riktar sin uppmärksamhet på de tre första resultaten och väljer oftast det 

översta (Bustos, 2009).  

 

Figur 2.3 Bilden visar vart användare fixerar blicken längst på en sökresultatsida från 

Google (Bustos, 2009). 

 

 När man gör en bildsökning på Google, Yahoo eller Bing så presenteras resultaten i 

ett rutmönster (gridvy). En Grid (page layout) består av en struktur med vertikala 

och horisontella linjer formade som ett rutnät. Rutnätet underlättar arbetet med att 

organisera sidans innehåll (Wikipedia Grid page layout, 2011).  Detta sätt att presentera 

bilder på återfinns även på många andra populära webbsidor som flickr.com och 

vimeo.com där de har bilder eller videor som huvudsaklig visning.  

En gridvy bryter mönstret av användarbeteendet som en vertikal lista genererar. I en 

undersökning gjord av Ryan S (Ryan, 2007) visas att sökresultat i en gridvy har mer 

jämnt fördelade klick jämfört med en vertikal lista. Det lämpar sig att använda en grid 

vy när bilden kan ha en större avgörande roll för vilket resultat användaren kommer 

att välja och där texten har mindre betydelse. Användning av gridvyer är även vanligt 

förekommande på t.ex. webbshoppar eller webbsidor där det förekommer många 

produktbilder.  
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Figur 2.4 Bilder på sökresultat som visas i en gridvy (vimeo.com, Google´s bildsök, 

flickr.com). 

2.1.1 Sidlayout 

Att välja rätt bredd på sidlayouten kan ha en stor effekt på användarupplevelsen av 

webbsidan (Nudelman, 2009). Det finns i dagsläget många olika plattformar att surfa 

på internet med, allt ifrån surfplattor (IPad), bärbara datorer, mobiltelefoner och 

många nya innovativa lösningar tillkommer ständigt. Detta bör man i åtanke så att 

sidlayouten inte enbart anpassas till de stora breda skärmarna som är vanligast i 

hemmet. 

Den optimalaste bredden för sökresultatvisning är oftast smalare än de flesta med 

stora breda skärmar skulle tro (Nudelman, 2009). Det är viktigt att välja rätt bredd så 

att sidan är användarvänlig även på mindre skärmar, då det inte är optimalt om 

användaren ska behöva skrolla i sidled för att se hela innehållet.  

Många webbdesigners bygger sin sidlayout utefter ett rutmönster(grid) som 

ursprungligen härstammar från användandet av tabeller som var populärt förr i tiden 

(Grannell, 2008). Man använde kolumner för att strukturera upp sidan och det 

användningssättet blev en vanlig tillämpning bland webbdesigners. Tänket med en 

grid-layout fortsatte även när ”CSS” tog över från tabellerna (Grannell, 2008).  

CSS (Cascading Style Sheet, på Svenska stilmall) är ett språk som används för att 

beskriva en webbsidas utseende(Wikipedia Cascading Style Sheets, 2011).  Ett av de 

populäraste grid-layouter idag är ramverket ”960 Grid System” (Yehia, 2009). 
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960 Grid System är ett populärt CSS-ramverk som används av webbdesigners och 

webbutvecklare för att underlätta design och layout av nya webbsidor. Ramverket 

bygger på en grid-baserad layout där den totala bredden är 960px, och består vanligtvis 

av 12 eller 16 kolumner (960.gs, 2011). Bredden på layouten är anpassad för 

skärmupplösningar på 1024*768px vilket de flesta av dagens skärmar stödjer (Smith, 

2008). Tanken bakom ramverket är att innehållet på webbsidan ska rymmas i 

användarens skärm utan att denna ska behöva scrolla i sidled för att se allt innehåll. 

Med hjälp av ramverket kan man skapa sig en bra överblick på hur element skall 

positioneras ut och arbeta upp en layout snabbt (Yehia, 2009). 

 

 

Figur 2.5 Bilden visar ett 960 Grid System i en 12 och 16 kolumns indelning. 
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2.1.2 Sökfältet 

Enligt Morville och Callender(2010) är sökfunktioner ett av de värsta 

användbarhetsproblem som finns på webben idag och det har varit ett återkommande 

problem år efter år. Problemet uppstår oftast av brist på kunskap och sökvana hos 

användarna, antingen finner de för många eller för få resultat, och i vissa fall vet de 

inte ens var eller hur de ska söka. Med hjälp av olika verktyg kan man underlätta 

sökningen för användarna.  

Nedan beskrivs några viktiga verktyg att ha i åtanke vid utveckling av en sökfunktion. 

Autocomplete 

Autocomplete kan vara en god hjälp för användarna och är definitivt en funktion att 

räkna med när man utvecklar en sökfunktion. Autocomplete (komplettera 

automatiskt)är en funktion som innebär att programmet förutsäger ett ord eller en fras 

som användaren vill skriva in utan att användaren faktiskt har skrivit in det 

helt(Wikipedia Autocomplete, 2011).  

Autocomplete löser ett av de vanligaste problemen vad gäller uteblivna sökresultat 

eller för få träffar på grund av felstavade sökord. Att returnera noll resultat från en 

misslyckad sökning bör undvikas så gott det går. Genom att ge förslag på sökbara ord 

allteftersom de matas in tecken i sökfältet ger det användarna feedback på ifall de är på 

rätt väg eller inte. En annan fördel är att det går snabbare för användarna att fylla i 

sökfältet eftersom de slipper skriva hela sökordet (Morville & Callender, 2010). 

Nedan följer ett best-practice som är framtaget av Yahoo (Yahoo Design Pattern 

Library, 2009) där de går igenom viktiga punkter vid utformning av en autocomplete 

funktion. 

Yahoo Design Pattern Library är ett bibliotek med en samling designmönster som 

beskriver en optimal lösning på ett vanligt förekommande problem inom ett visst 

sammanhang. Dessa designmönster är utvecklade av Yahoo där lösningarna har 

genomgått flera iterationer och tester. I samarbete med forskare och designers har 

prototyper tagits fram som man gjort användartester mot. Data samlas sedan in och 

resultatet sammanfattas till ett designmönster som hamnar i biblioteket. I dagsläget 

innehåller biblioteket 59 olika designmönster och det fylls ständigt på med nya. 
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Autocomplete best-practice 

- Layout 

 Använd en standard textruta för indata. 

 Ge textrutan en relevant etikett för vilket område sökningen kommer 

ske mot. 

- Interaktion 

 När användaren skriver i textrutan, visa en lista med förslag på poster 

som bäst matchar vad användaren skrivit. Fortsätt att begränsa eller 

utöka listan över föreslagna poster baserat på användarens indata. 

 Visa de föreslagna posterna i en ”drop-down box” direkt under 

textrutan. 

 För varje föreslagen post i listan visa flera informationsfält om 

möjligt. På en e-mailsökning skulle man t.ex. kunna visa namn på 

personen samt e-mailadressen. 

 Markera den bäst matchande posten på listan. 

1) Visa den bäst matchande posten först. 

2) Markera bakgrunden för de matchande posterna i listan. 

3) När flera fält visas för varje föreslagen post ska matchning 

ske mot de inledande tecken som finns i de 

informationsfälten för posten. 

 För varje föreslagen post på listan skall de tecken som matchar 

användarens inmatning framhävas. Vid flera informationsfält ska 

matchande tecken framhävas i samtliga fält. 

 Tillåt användaren att radera ett tecken för att visa föregående 

förslagslista. 

 Tillåt användaren att välja den markerade posten genom att trycka på 

”Tab” eller ”Enter” tangenten. 

 Tillåt användaren att välja en post ur listan med hjälp av muspekaren 

eller genom att trycka på upp och ned pilarna. 
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 Tillåt användaren att avbryta förslagslistan genom att trycka på ”Esc” 

tangenten. Drop-down listan kommer att stängas. 

 Om flera sökord är möjligt tillåt användning av kommatecken för 

separation av sökorden. 

 Genom att trycka på kommatecknet kommer den färdigställa varje 

individuell sökning för det angivna ordet. 

 Autocomplete startas om så fort användaren matar tecken för nästa 

sökord. 
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Filtrering 

De flesta sidor som har en sökfunktion erbjuder oftast också något filtreringssätt där 

användaren kan begränsa sökningen för att få ett mer förfinat resultat. Ett vanligt 

förekommande filtreringssätt är att ha en avancerad sökfunktion som komplement till 

den vanliga sökfunktionen. I en avancerad sökfunktion erbjuds oftast flera fält där 

användaren kan specificera sökordet mer detaljerat samt välja olika filter att applicera 

på sökningen (Morville & Callender, 2010). 

Enligt Morville och Callender(2010) är den avancerade sökningen en funktion som 

sällan används, bara namnet avancerad sökning kan ge en avskräckande effekt för 

vanliga användare. Att behöva fylla i flera fält och välja olika filter för att genomföra 

en sökning som man i förväg inte vet ifall det ger rätt resultat är inte det mest optimala 

sättet att filtrera på.  

 

Figur 2.6 Googles avancerade sökfunktion(Google) 
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En växande trend inom filtrering är att använda sig av en facetterad sökning även 

kallad facetterad navigation. Enligt Morville och Callender(2010) är den facetterade 

navigationen den mest betydelsefulla innovationen som gjorts inom sökningen hittills. 

Till skillnad från den avancerade sökningen görs filtrering på den facetterade 

sökningen först efter att resultaten presenterats. Det innebär att utifrån den sökta 

termen ges en meny av metadatafält med kategorier som hjälper användaren att 

klargöra och förfina sökningen med.  

Genom att stega igenom kategorierna kan användaren avgränsa sökresultaten efter 

relevans. Menyn placeras vanligtvis till vänster om sökresultaten och det är också den 

placeringen som rekommenderas mest eftersom menyn kan expanderas neråt 

allteftersom mer kategorier tillkommer utan att förstöra layouten. En topplacerad 

meny kan vara mer uppmanande för användare att interagera med samtidigt som den 

kan ta upp för mycket plats på sidan om menyn har för många kategorier (Morville & 

Callender, 2010).  

Nedan sammanställs några viktiga faktorer vad gäller filtrering av sökresultat enligt 

teorin som nämnts ovan. 

 Om menyn har många filtreringsalternativ bör man placera den i vänsterkant. 

Mindre menyer går bra att placera i toppen. 

 Filtreringsalternativen ska ha ett tydligt och konsist sätt att ändra eller ta bort 

filtreringen på.  

 Det bör finnas ett alternativ där samtliga filter väljs om det är tillämpligt. 

 Visa endast de filtreringsalternativ som är aktuella för det sökta objektet. På 

figur 2.7 kan man se att filtreringsalternativen som finns under ”omgivning” 

är baserade på en sökning på New York. 

 Visa alltid alla filtreringsalternativ som finns för objektet. Skulle menyn bli för 

stor kan den döljas helt eller delvis med möjlighet att visa fler alternativ. 

 Totalt antal träffar på sökresultaten skall uppdateras efter varje filtrering. 

 Visa antal träffar per kategori där det är möjligt. 
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Figur 2.7 Bilden visar en vänsterplacerad facetterad meny markerat i rött(hotels.com). 

 

 

Figur 2.8 Bilden visar en topplacerad facetterad meny markerat i rött(blocket.se). 
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Sortering 

En sökning skall alltid visa det mest relevanta sökresultatet högst upp men det är inte 

alltid lätt för sökmotorn att veta vad som är mest relevant för den gemene användaren. 

Sortering är en bra funktion där användaren själv kan bestämma ordningen utefter 

dennes egna kriterier och är ett bra komplement till en facetterad sökning (Morville & 

Callender, 2010). 

Nedan sammanställs viktiga faktorer att tänka på för en sorteringsfunktion enligt 

teorin som nämnts ovan. 

 Sorteringsfunktionen bör vara tydlig och lätt att hitta, den vanligaste 

placeringen är längst upp på resultatlistan.  

 Sorteringsalternativen bör bestå av attribut som hjälper användaren att 

rangordna resultatlistan.  

 Sorteringsalternativen kan bestå av länkar, knappar eller en drop-down lista 

med alternativ. 

 Det skall gå att sortera i både stigande som fallande ordning. 

2.1.3 Presentation av sökresultat 

Det finns många olika sätt att presentera ett sökresultat på, man kan använda sig av 

text, bilder eller en kombination av båda. Det finns dock några aspekter att ta hänsyn 

till för att göra detta på ett bra sätt.  

På Yahoo (Yahoo Design Pattern Library, 2009) nämns bl.a. hur ett best-practice för 

presentationen av sökresultat bör göras. Metoderna som tagits fram är baserade på 

erfarna utvecklares erfarenheter och resultat av användaretester utförda på Yahoo 

Usability Labs.  

Nedan sammanställs några viktiga faktorer att tänka på vid design av en sökresultatsida 

ur Yahoos perspektiv. 

 Titel 

Titeln är en av de viktigaste faktorerna och bör bestå av meningsfull och relevant text 

som relaterar till innehållet. Användare börjar oftast med att söka igenom titlarna efter 

relevanta sökord och det kan vara en avgörande faktor till om användaren väljer att 

undersöka ett sökresultat närmare. Titeln fungerar oftast också som en länk till själva 
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resultatsidan, den bör också bete sig som en länk skall göra i vanliga fall dvs. visa en 

handsymbol när muspekaren förs över titeln och besökta länkar bör indikeras med en 

annan färg för att underlätta för användaren att särskilja på tidigare besökta resultat. 

 Sammanfattning/brödtext 

Under varje titel bör det finnas en sammanfattning av innehållet på sökresultatet. 

Sammanfattningen bör vara kort och koncist, precis som på titlarna så söker 

användare igenom sammanfattningarna efter relevanta sökord. En dålig 

sammanfattning kan vara värre än att inte ha någon alls. Om en sammanfattning är för 

lång kan den framstå som mindre relevant. Helst bör en sammanfattning bestå av en 

eller två innehållsrika meningar. Längre sammanfattningar bör trunkeras med 

ellipser("…") i slutet. 

 Bilder 

Bilder gör sökresultaten mer visuellt tilltalande, men det är också mer 

prestandakrävande att visa större mängder bilder. Bilder bör endast användas om de 

tillför något värde som hjälper användare att avgöra om sökresultatet är relevant för 

deras sökning. Man bör inte använda generella bilder i ett sökresultat som inte 

stämmer överens med verkligheten, om man inte har en bild som stämmer är det 

bättre att utelämna bilden helt. 

2.1.4 Paginering 

När en sökning returnerar för många resultat för att det skall få plats på en sida kan 

det vara bra att dela upp de på en sekvens av sidor. Att tvinga användaren att scrolla 

för mycket med musen för att se all information är inte optimalt och är en aspekt man 

bör ha i åtanke när man bestämmer antal resultat som skall visas per sida. Med hjälp av 

en pagineringskontroller längst ner på sidan kan sedan användaren navigera mellan 

sidorna. Kontrollen konstrueras som en rad med länkar och presenteras i följande 

ordning: ”Föregående”, sidnummer, ”Nästa” (Design Pattern Library, 2009). 

 

Nedan följer en sammanfattning av viktiga punkter som tagits fram på Yahoo (Design 

Pattern Library, 2009). Punkterna beskriver det arbetsätt och best-practice som Yahoo 

kom fram till. 

 Visa pagineringskontrollen som en rad med länkar. 

 Presentera länkarna i följande ordning: ”Föregående”, sidnummer, ”Nästa”. 
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 Visa en vänster pil efter etiketten ”Föregående”. 

 Visa en höger pil före etiketten ”Nästa”. 

 Gör pilarna klickbara. 

 Kontrollen bör innehålla max 10 sidnummer åt gången. Om det finns färre än 10 sidor 

visa endast länkar för antal sidor som finns. 

 När användaren befinner sig mellan sidorna 1-6 skall sidnumret i 

pagineringskontrollen alltid starta med ”1”. 

 När användaren befinner sig på sidor efter 6 och framåt skall sidnumret i 

pagineringskontrollen starta med den aktuella sidans nummer minus 5. T.ex. om 

användaren befinner sig på sidan 7 kommer första sidan i navigeringskontrollen vara 

2( 7-5 =2) och sista sidan kommer bli 11 (totalt kommer 10 sidnummer att visas.) 

 

Figur 2.9 Pagineringskontroller (Yahoo, 2009). 

 När användaren befinner sig på första sidan skall inte etiketten ”Föregående” eller 

vänster pil visas.  

 När användaren befinner sig på sista sidan skall inte etiketten ”Nästa” eller höger pil 

visas. 

 Ur användbarhetssynpunkt bör man kunna tabba igenom länkarna i 

pagineringskontrollen samt navigera till den valda länken genom att trycka på ”Enter”. 

Utseendet utvecklas hela tiden och uppdateras i takt med att nya trender kommer och 

användbarhetstester gjorts. Denna design av pagineringskontroller togs fram av Yahoo 

2009, tittar man på bilden nedan som är Yahoos nuvarande design 2011 så kan man se 

att den ändrats en aning men grundprincipen är densamma. 

 

Figur 2.10 Pagineringskontroller (Yahoo, 2011). 

Skillnaden är att man nu valt att sammanfoga etiketten och pilen till en klickbar länk 

istället för två separata som i den gamla designen. För att göra pagineringskontrollen 

mer användarvänlig så har man också ramat in de klickbara länkarna. Detta gör de mer 

interaktiva och ger en tydligare och renare åtskillnad. Microsofts sökmotor Bing 
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tillämpade en liknande design med inramade länkar 2009 men har idag gått tillbaka till 

en enklare design utan ramar liknande Yahoos design 2009.  

 

Figur 2.11 Pagineringskontroller Bing 2009 vs 2011 (Bing.com). 

Tittar vi på Googles design av pagineringskontrollen kan man se att de också valt att 

köra utan ramar på kontrollen. De har istället en bild på sin logotyp ovanför sina 

sidnummer med klickbara bokstäver i ”o” för varje sida som finns. 

 

Figur 2.12 Pagineringskontroller Google (Google, 2011). 
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3. Metod 

I detta kapitel beskrivs hur undersökningen och datainsamling gått till och avslutas 

slutligen med en metoddiskussion.  

3.1 Komparativ studie och enkätundersökning. 

Den teoretiska bakgrunden kring best-practice metoder som ligger till grund för den 

här undersökningen baseras på ett flertal artiklar publicerade på olika bloggar och 

webbmagasin med webbdesigninriktning. Författarna är oftast experter i området eller 

har mångåriga erfarenheter från branschen. 

 Resultaten från undersökningarna i artiklarna grundar sig på ett antal genomgående 

analyser av befintliga webbplatser och dess design på sökresultatsidorna samt utförda 

användbarhetstester.  

Utifrån den teoretiska bakgrund som undersökts har 10 svenska webbsidor från 5 

olika branscher analyserats och jämförts enligt de best-practice metoder som nämnts 

vad gäller sökfunktioner och presentation av sökresultat. Syftet var att undersöka ifall 

de best-practice metoderna som nämnts i den teoretiska bakgrunden är aktuella och 

verkligen tillämpas i verkligheten. En lista med 28 punkter (se bilaga 1) togs fram 

utifrån de best-practice metoder som nämnts. Dessa punkter användes sedan för att 

analysera webbsidorna som ingick i undersökningen.  

Resultatet av analysen lämnade några frågetecken kring vissa metoder som inte var helt 

självklara. Dessa metoder resulterade i en enkätundersökning där användare fått svara 

på 14 frågor (se bilaga 2). Syftet med enkätundersökningen var att klargöra ifall några 

av de mindre självklara metoderna är önskvärda metoder som bör finnas med. 
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3.2 Genomförande 

Undersökningen av webbsidorna gjordes med webbläsaren FireFox 4.0.1 och plugin-

programmet Firebug 1.7.0 användes för att kontrollera sidornas bredd. Webbsidorna 

undersöktes enligt listan som tagits fram där samtliga 28 punkter gicks igenom punkt 

för punkt i den mån de var tillämpliga. 

De branscher och webbsidor som valts att undersökas är: 

Annonsmarknad 

 www.blocket.se (en av Sveriges största annonssida). 

 www.bytbil.se (en av Sveriges största annonssida för bilar). 

E-handel 

 www.dustin.se (hemelektronik). 

 www.komplett.se (hemelektronik). 

Försäkringsbolag 

 www.if.se 

 www.trygghansa.se 

Resebranschen 

 www.mrjet.se (flygbiljetter och hotell). 

 www.hotels.com (hotell). 

Sökmotorer 

 www.google.com 

 www.yahoo.com  

Till enkätundersökningen användes onlinetjänsten Kwiksurveys där 14 frågor 

sammanställdes. Enkäten skickades sedan till olika mailinglistor på Linnéuniversitetet 

som resulterade till 38 svarande. 

http://www.blocket.se/
http://www.bytbil.se/
http://www.dustin.se/
http://www.komplett.se/
http://www.if.se/
http://www.trygghansa.se/
http://www.mrjet.se/
http://www.hotels.com/
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
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3.3 Metoddiskussion 

Brister i teorin och utvalda metoder 

I samband med litteraturstudien undersöktes många artiklar som behandlade ämnet 

sökfunktioner och presentation av sökresultat. Det visade sig att det fanns en hel del 

teorier kring olika best-practice metoder. Det var svårt att göra en rättvis jämförelse 

mellan de olika metoderna då många av dem var snarlika och endast skiljde sig åt på 

smådetaljer. Det var helt enkelt inte tillräckligt stora skillnader för att kalla dem för 

olika metoder. Däremot kunde man se att trenderna ändrade lite på sig med tiden som 

artiklarna var publicerade. För att rapporten skulle bli så aktuell som möjligt och 

resultatet användbart behandlades endast de metoder som beskrivits i artiklar som var 

max 4 år gamla.  

Det finns dock inget som talar för att metoder som är 4 år gamla fortfarande är 

aktuella idag. Det kan också finnas metoder som är äldre än 4 år men som fortfarande 

är bra metoder som borde undersökts närmare. Genom att dra en gräns kan viktiga 

och bra metoder ha förbisetts i urvalet. Det är därför viktigt att inte enbart gå efter det 

som sägs i artiklarna utan också undersöka läget själv.  

Brister i analysen och utvalda webbsidor 

Utifrån de utvalda best-practice metoderna som undersöktes närmare sammanfattades 

en lista med 28 punkter som ansågs viktiga. Dessa punkter användes för att analysera 

10 Svenska webbsidor för att se hur pass aktuella de är. Resultatet från analysen visade 

att samtliga punkter faktiskt tillämpades fast i olika stor utsträckning.  

Det fanns webbsidor som tillämpade punkterna mer och vissa mindre vilket gjorde det 

svårt att få en klar bild av vad som egentligen var mer vanligt än något annat. 

Webbsidorna som undersöktes var uppdelade i 5 olika branscher och det visade 

ganska tydligt att inom vissa branscher så var det mer ovanligt med vissa punkter.  

På grund av en begränsad tid för undersökningen fick avgränsningar göras på antal 

webbsidor och branscher att undersökas. De webbsidor som valdes att undersökas har 

någon typ av sökfunktionalitet och är bland dem största för sin respektive bransch i 

Sverige. Eftersom endast 10 webbsidor undersöktes kan det vara svårt att dra någon 

egentlig slutsats kring att förhållningssättet avspeglar hela verkligheten, utan i detta fall 

får det endast ses som en referens.  
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Brister i enkätundersökningen 

Eftersom endast 10 webbsidor undersöktes fanns det lite frågetecken som behövde 

klargöras kring vissa punkter på listan. Utifrån en sammanställning av analysen kunde 

man se att vissa av punkterna från listan var mer självklara än andra. För att få mer 

substans gjordes en enkätundersökning där frågor ställdes om just de punkterna som 

inte var helt självklara.  

Enkätundersökningens målgrupp var begränsad till studenter och lärare på 

högskolenivå. Det kan tyckas vara en ganska smal målgrupp som inte kan representera 

majoriteten av användarna men enligt resultatet på enkäten så visade det sig att 

samtliga deltagare i undersökningen någon gång har besökt och använt sökfunktionen 

på någon eller några av de 10 webbsidorna som ingick i undersökningen vilket kan 

anses som högst relevant. Trots att endast 38 personer svarade på enkäten kunde man 

tydligt se åt vilket håll trenden gick.  

Man får dock ha i åtanke att en bredare målgrupp och fler deltagare i undersökningen 

kunnat resultera i andra uppgifter. 
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras några utvalda resultat från analysen av de 10 utvalda 

webbsidorna samt resultatet från enkätundersökningen. 

4.1 Analys av webbsidor 

Diagrammen nedan visa en sammanställning av några utvalda resultat från analysen av 

webbsidorna, samtliga resultat från analysen finns i bilaga 1. 

Sidans bredd i pixlar

995

980

990

995

928

960

960

940

990

972

900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000

Blocket

Bytbil

Dustin

Komplett

If

Trygghansa

Mrjet

Hotels

Google

Yahoo

 

Figur 4.1 Diagrammet visar resultatet från de undersökta webbsidornas bredd i pixlar. 

En av punkterna över best-practice metoder som undersöktes behandlade sidlayouten. 

För att ta reda på hur många av de undersökta webbsidorna som hade anpassat 

sidlayouten för mindre skärmar undersöktes sidornas bredd. Resultatet visar att alla 

webbsidorna var anpassade för mindre skärmar. Medelvärdet hamnade på 971px vilket 

är inom gränsen för den vanligaste skärmupplösningen på 1024*768px (Smith, 2008). 

Det var dock endast 2 webbsidor som hade bredden 960px som ramverket ”960 Grid 

System” tillämpar. 
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Figur 4.2 Diagrammet visar dem punkterna som var mest avvikande, för att se alla 28 

punkter som undersöktes se bilaga 1. 

Utifrån analysen som gjordes på de 10 webbsidorna visade det sig att 10 av de 28 

punkterna som undersöktes inte var helt självklara funktioner på webbsidorna. Dessa 

punkter är sammanställda i diagrammet ovan. Staplarna visar tydligt att majoriteten har 

50 % eller mer ”Nej” svar som betyder att funktion saknas, de gula staplarna visar att 

40 % av de undersökta sidorna inte hade bilder i sökresultatet, 20 % saknar 

sorteringsfunktion samt 30 % saknar en pagineringskontroller. 
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4.2 Enkätundersökning 

Nedan presenteras olika diagram som är en sammanställning av resultaten från 

enkätundersökningen. 
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Figur 4.3 Diagrammet visar resultat från enkätundersökningens fråga 1. 

Diagrammet visar att samtliga deltagare i undersökningen har besökt samt använt 

sökfunktionen på flera av de webbsidor som ingick i analysen. 
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2. Autocomplete är en funktion som hjälper dig med rättstavning och 

ger dig förslag på olika sökord baserat på de tecken du matat in i 

sökfältet. Är det en funktion Du skulle vilja se på fler webbsidor?

89,47%

5,26% 5,26%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja Nej Vet ej

 

Figur 4.4 Diagrammet visar resultat från enkätundersökningens fråga 2. 

På denna fråga syns det tydlig att störst andel svarande ville se mer av autocomplete på 

webben. 
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3. Vissa websidor har en avancerad sökfunktion. Brukar Du använda 

denna funktion?

0,00%

52,63%

39,47%

7,89%
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40,00%
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80,00%
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Figur 4.5 Diagrammet visar resultat från enkätundersökningens fråga 3. 

På frågan om användarna brukar använda den avancerade sökfunktionen kan man se 

att den inte alls är vanlig bland de svarande. Inga svarade att de alltid använder den 

avancerade sökning, 52,63 % har svarat att de använder den ibland, 39,47 % använder 

det sällan och 7, 89 % använder den aldrig. 

 

4. Vissa websidor har filtreringsverktyg som kan hjälpa dig att avgränsa din 

sökning. Brukar Du använda dessa verktyg?
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Figur 4.6 Diagrammet visar resultat från enkätundersökningens fråga 4. 
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På denna fråga svarade majoriteten av testpersonerna att dem brukar använda 

filtreringsverktyg ”ibland”(68,24 %) följt av ”sällan”(23,68%), ”alltid”(5,26 %) och 

”aldrig”(2,63 %).  

5. Vissa filtreringsverktyg kan visa dig hur många resultat som döljer 

sig bakom varje filter. Är det en funktion som Du skulle vilja se på fler 

webbsidor?
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Figur 4.7 Diagrammet visar resultat från enkätundersökningens fråga 5. 

På frågan om det var önskvärt med ett filtreringsverktyg som visar hur många resultat 

som döljer sig bakom varje filter svarade hela 86,84 % ja. 



 29 

6. Vissa websidor har en kort sammanfattande text som beskriver 

sökresultatets innehåll. Tycker Du det är en viktig detalj som hjälper 

dig att välja rätt resultat att titta på?

73,68%

7,89%

18,42%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Ja Nej Vet ej

 

Figur 4.8 Diagrammet visar resultat från enkätundersökningens fråga 6. 

73,68 % tyckte att en kort sammanfattande text i sökresultatet är en viktig detalj som 

hjälper dem välja rätt resultat.  

7. Vissa websidor som har många produktbilder kan ha en funktion som 

tillåter användaren att ändra visningen av sökresultatet från en vertikal 

listvy till en gridvy. Är detta en funktion Du skulle vilja se på fler 

webbsidor?
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Figur 4.9 Diagrammet visar resultat från enkätundersökningens fråga 7. 

På frågan om de ville se en funktion där man kunde skifta mellan listvy och gridvy 

svarade 71,05 % att det var en funktion som de skulle vilja se mer av. 
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8. Ibland kan det ta lite längre tid att hämta sökresultat som innehåller 

bilder. Hur länge tycker Du det är ok att behöva vänta?
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Figur 4.10 Diagrammet visar resultat från enkätundersökningens fråga 8. 

Över hälften av alla svarande (55,26 %) tyckte att 3-5 sek är ok att behöva vänta på ett 

sökresultat. 

9. På vissa webbsidor har Du möjlighet att välja bort bildvisning för att 

få en kompaktare lista samt öka prestandan på sökningen. Brukar Du 

använda denna funkiton?
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Figur 4.11 Diagrammet visar resultat från enkätundersökningens fråga 9. 

Hälften av alla svarande brukar inte välja bort bildvisning för att öka prestandan på 

sökningen. 
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10. Hur många sökresultat tycker Du är lagom att visa per sida?
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Figur 4.12 Diagrammet visar resultat från enkätundersökningens fråga 10. 

De flesta svarande tyckte att 10-20 (41 %) resultat var lagom för sökresultat med 

bilder. Utan bilder var det jämnt mellan 21-30 (32 %) och 51 och fler (32 %) resultat. 

11. Tycker Du att det är viktigt att kunna välja hur mång resultat som 

skall visas per sida?
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Figur 4.13 Diagrammet visar resultat från enkätundersökningens fråga 11. 

76,32 % av svarande tyckte att det var viktigt att kunna välja hur många resultat som 

skulle visas per sida. 
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12. Sökresultat går oftast att sortera på ett eller flera attribut. Tycker Du 

det är viktigt att kunna sortera i båda riktningarna dvs. i stigande och 

fallande ordning?
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Figur 4.14 Diagrammet visar resultat från enkätundersökningens fråga 12. 

På frågan om de svarande tyckte det var viktigt att kunna sortera på stigande som 

fallande ordning svarade hela 86,84 % att de tyckte det var viktigt. 

13. Med pagineringskontroller kan man bläddra mellan sökresultatsidor. 

Tycker Du det är viktigt att kunna använda tangentbordets "tab" och 

"enter" tangent för att navigera och välja sida?
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Figur 4.15 Diagrammet visar resultat från enkätundersökningens fråga 13. 

Över hälften (55,26 %) av alla svarande tyckte inte det var viktigt att kunna navigera 

med tangentbordet i pagineringskontrollen. 
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14. Vilken av dessa två pagineringskontroller tycker Du ser mest 

tilltalande ut? 
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Figur 4.16 Diagrammet visar resultat från enkätundersökningens fråga 14. 

På frågan viken av de två pagineringskontrollerna som svarande tyckte var mest 

tilltalande, tyckte 60,53% att den pagineringskontrollen utan ram var mest tilltalande. 
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5. Diskussion och slutsats 

Syftet med detta examensarbete var att identifiera viktiga faktorer som kan hjälpa en 

webbutvecklare vid konstruktion av en användarvänlig sökfunktion och presentation 

av sökresultat. I detta avslutande kapitel diskuteras dessa faktorer och sammanfattas 

med en slutsats av undersökningen samt ett förslag till fortsatt forskning i ämnet. 

5.1 Sökfunktionalitet och resultatvisning 

Det finns en hel del artiklar som behandlar ämnet sökfunktionalitet och presentation 

av sökresultat. De best-practice metoder som nämns i artiklarna är oftast väldigt 

generella och det är inte alltid det går att tillämpa dessa metoder på alla webbsidor. Det 

kan också vara svårt att avgöra hur aktuella dessa metoder är. Ett bra sätt att avgöra 

det på är att titta på olika trender på webben. Hur gör konkurrenterna, hur gör dem 

stora aktörerna som t.ex. Google och Yahoo? 

Resultatet från undersökningen visar att de utvalda metoderna som teorin behandlade 

faktiskt var aktuella och tillämpades på flera av de webbsidor som undersöktes. Det 

var dock ingen av de 10 undersökta webbsidorna som tillämpade samtliga metoder. 

Metoderna tillämpades i mer eller mindre omfattning beroende på vilken bransch eller 

nisch de tillhörde.  

Enkätundersökningens resultat visade att vissa metoder som inte förekom så ofta 

faktiskt var mycket eftertraktat bland de svarande. Av tekniska eller praktiska skäl går 

det inte alltid att tillämpa samtliga metoder på en och samma webbsida. Detta gör det 

svårt att säga exakt vilka metoder som är bäst att använda sig av för en specifik 

webbsida utan att behöva göra några närmare undersökningar. 
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Rekommendationer 

Punkterna som sammanställs nedan baseras på en utvärdering utifrån det som togs 

upp i teorin samt en sammanställning av de resultat som analysen och 

enkätundersökningen visade.  

Layout 

Analysen av de 10 webbsidorna visade att samtliga hade en bredd på mellan 

900 och 1000px med ett medelvärde som hamnade på 971px. Detta visar att 

det finns ett medvetet val för att stödja den vanligaste upplösningen på 

1024x768px. Med tanke på att många använder alternativa plattformar med 

mindre skärmar kan det ur användarsynpunkt vara en god idé att använda sig 

av just ”960 Grid System” när man gör sin layout.  

 Anpassa sidans bredd till den vanligaste upplösningen 1024*768px. 

Ett bra hjälpmedel kan vara att använda sig av CSS-ramverket ”960 

Grid System”. 

- Sökfältet  

Autocomplete var inte så utbrett på de webbsidor som undersöktes då endast 

50 % hade denna funktion. Resultatet från enkätundersökningen visade att 

hela 89.47 % av de svarande ville se mer av denna funktion på webben.  

Enligt Morville och Callender(2010) så var den avancerade sökningen en 

metod som sällan används. Enkätundersökningen stödjer delvis denna teori då 

endast 52,63 % av de svarande använde denna funktion ibland. Det är dock 

lite över hälften som använder funktionen ibland och det kan vara värt att ha 

den kvar till viss mån.  

 Använd autocomplete eller någon rättstavningsfunktion i sökfältet. 

 Använd i förstahand filtreringsalternativ som en facetterad 

sökfunktion och i andrahand en avancerad sökfunktion eller ha den 

avancerade sökfunktionen som ett komplement till den facetterade 

sökfunktionen. 

 Visa hur många resultat som döljer sig bakom varje filterattribut. 

 Sortering av resultat bör kunna göras i både stigande som fallande 

ordning. 
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- Sökresultat  

Även stora aktörer kan ha brister i sin konstruktion och ett bra exempel där 

målgruppens intresse verkar ha förbisetts är blockets bilannonser, enligt figur 

5.1 nedan kan man se att deras sätt att presentera sökresultat på inte ger så 

mycket information om annonsobjektet. Det är svårt för användaren att 

avgöra vilket objekt som är mest relevant utan att behöva klicka på det.  

Sökresultaten saknar både sammanfattande text samt viktiga attribut som 

miltal vilket är högst relevant för den som letar efter en begagnad bil. 

Sortering går endast att göra på antingen billigast eller senaste vilket inte 

verkar helt logiskt. Det hade varit mer användbart om det gick att sortera på 

billigast respektive dyrast objekt och senaste respektive äldsta annons.  

Resultat från enkätundersökningen visar att dessa funktioner är högst 

intressanta för användarna. Hela 73,68% av de svarande tyckte att en kort 

sammanfattande text i sökresultatet är en viktig detalj som hjälper dem välja 

rätt resultat. På frågan om de svarande tyckte det var viktigt att kunna sortera 

på stigande som fallande ordning svarade hela 86,84% att de tyckte det var 

viktigt. 

 

Figur 5.1 Bilden visar ett sökresultat från blockets bilannonser. 

 Det mest relevanta resultatet skall hamna överst. 

 Titeln bör bestå av meningsfull och relevant text som relaterar till 

innehållet samt innehålla söktermen. 

 Titeln skall vara en klickbar länk och bete sig som en länk skall göra. 

 Det bör finnas en sammanfattande text som beskriver sökresultatet. 
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 Om bilder används i sökresultatet ska man undvika bilder som är 

irrelevanta för innehållet. Använd endast bilder om det tillför något 

som hjälper användaren att välja rätt. 

 Om bilder används i sökresultatet erbjud en funktion där man kan 

skifta mellan listvy och gridvy. 

 Ha prestandan i åtanke när bilder används i sökresultat, det bör inte 

ta mer än 5 sek att ladda alla resultat.  

 Om sidan tar för lång tid att ladda bör man överväga en funktion som 

tillåter användaren att välja bort bildvisningen. 

- Paginering 

Enligt Yahoos best-practice för pagineringskontroller bör man kunna navigera 

med tangentbordet i kontrollen. Över hälften (55,26%) av alla svarande tyckte 

inte det var viktigt att kunna navigera med tangentbordet i 

pagineringskontrollen. Det är dock inget fel i att ha en sådan funktion då vi 

ständigt strävar efter att göra webben mer tillgänglig.  

Ett försök gjordes att reda ut vilken design av pagineringskontroller som 

egentligen är den mest aktuella. Enligt Yahoo ska den ha ramar som bild 1 

nedan, resultatet från enkätundersökningen visade dock att 60,53% föreslog 

utan ramar som bild 2 nedan. År 2009 hade Yahoo en design utan ramar men 

som i skrivande stund visar sig att ha gått över till att använda ramar medans 

konkurrenten Bing gjorde tvärtom. På denna fråga låter jag helt enkelt 

utvecklaren bestämma vad som är bäst då det verkar vara mer av en smaksak 

än en viktig detalj.  

 

Figur 5.2 Bilden visar en jämförelse mellan två olika pagineringskontrollers utseende. 

 Presentera 10-20 resultat åt gången om de innehåller bilder, utan 

bilder kan man ha fler resultat.  

 Undvik att ha så många resultat per sida så användaren måste scrolla 

onödigt mycket för att se allt. 
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 Erbjud en funktion där användaren själv kan styra antal resultat som 

skall visas per sida. 

 Använd en pagineringskontroller för att navigera bland sidorna. 

 Ha en tydlig hover-effekt över pagineringskontrollen. 

5.2 Slutsats 

Många av de metoder som nämns i teorin är bra metoder och det är bra referens 

material att utgå ifrån. Man bör dock ha i åtanke att alla metoder inte alltid passar för 

din webbsidas ändamål. Det gäller att identifiera webbsidans målgrupp och använda 

sig av de metoder som bäst lämpar sig för att lösa uppgiften för användarna. Det är 

svårt att hitta den perfekta kombinationen av metoder och det gäller att verkligen testa 

på sin publik för att hitta den bästa lösningen.  

5.3 Fortsatt forskning 

Eftersom undersökningen var av mindre skala skulle det vara intressant att se hur 

resultatet hade sett ut om fler webbsidor hade analyserats och fler svar från 

enkätundersökningar hade samlats in. Det hade även varit intressant att se en 

undersökning mellan olika branscher för att se om vissa metoder tillämpas mer än 

andra och på så vis identifiera viktiga faktorer för varje genre av webbsidor. 
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7. Bilaga 1 - Webbanalys 

  
Annonsmarknad 

 

     Best-practice metoder 
 

Blocket.se BytBil.com 
 

     Layout 
    1. Är sidlayouten även anpassad för mindre skärmar? 
    Ja   x x 

 Nej       
 

     2. Vilken bredd har sidans huvudinnehåll? 
 

995px 980px 
 

     3. Presenteras resultaten i en vertikal list vy eller grid vy per default? 
   List vy   x x 

 Grid vy       
 

     4. Finns det möjlighet att skifta mellan list och grid vy? 
    Ja     x 

 Nej   x   
 

     Sökfältet 
    5. Finns det autocomplete eller stavningskontroll? 
    Ja       

 Nej   x x 
 

     6. Finns en avancerad sökfunktion? 
    Ja       

 Nej   x x 
 

     7. Finns en facetterad sökfunktion för att avgränsa sökningen? 
   Ja   x x 

 Nej       
 

     8. Vilken placering hade menyn? 
    Top   x   

 Vänster     x 
 Höger       
 Ingen meny       
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9. Går det att ändra i filtret på ett smidigt sätt? 
    Ja   x x 

 Nej       
 

     10. Visas totalt antal träffar? 
    Ja   x x 

 Nej       
 

     11. Visas antal träffar per kategori? 
    Ja   x   

 Nej     x 
 

     12. Sökresultatet 
    Innehåller titeln det sökord du angav? 
    Ja   x x 

 Nej       
 

     13. Är titeln klickbar? 
    Ja   x x 

 Nej       
 

     14. Finns det sammanfattande text för sökresultatet? 
    Ja       

 Nej   x x 
 

     15. Är sammanfattningen trunkerad? 
    Ja       

 Nej       
 Saknas   x x 
 

     16. Används bilder i sökresultatet? 
    Ja   x x 

 Nej       
 

     17. Finns möjlighet att välja till eller tabort bildvisning? 
    Ja   x   

 Nej     x 
 Bildvisning saknas       
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18. Är bilderna relevanta till sökresultatet? 
    Ja    x x 

 Nej       
 Ingen bild       
 

     19. Hur många sökresultat visas per sida per default? 
    10 till 20     x (20) 

 21 till 30       
 31 till 50   x (50)   
 51 och fler       
 

     20. Går det att välja hur många resultat som skall visas per sida? 
   Ja       

 Nej   x x 
 

     21. Finns det någon sorterings funktion? 
    Ja   x x 

 Nej       
 

     22. Går det att sortera på både stigande som fallande ordning? 
   Ja     x 

 Nej   x   
 Sorteringsfunktion saknas       
 

     Paginering 
    23. Finns det någon pagineringskontroll? 
    Ja   x x 

 Nej       
 

     24. Finns det länkar för föregående sida, sidnummer och nästa sida? 
   Ja   x x 

 Nej       
 Saknas paginering       
 

     25. Hur många sidor visas åt gången? 
    10 till 15 sidor     x 

 16 till 20 sidor   x   
 21 sidor och mer       
 Saknas paginering       
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26. Går det att tabba igenom pagineringskontrollen samt välja markerad länk med "enter"? 
 Ja        
 Nej   x x 
 Saknas paginering       
 

     27. Är länkarna i pagineringskontrollen inramade eller åtskilda på något vis? 
  Ja       

 Nej   x x 
 Saknas paginering       
 

     28. Finns det någon tydlig hover-effekt på pagineringskontrollen där text eller bakgrund byter färg? 

Ja       
 Nej   x x 
 Saknas paginering       
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E-handel   

 

     

  
Komplett.se Dustin.se 

 

     Layout 
    1. Är sidlayouten även anpassad för mindre skärmar? 
    Ja   x x 

 Nej       
 

     2. Vilken bredd har sidans huvudinnehåll? 
 

990px 995px 
 

     3. Presenteras resultaten i en vertikal list vy eller grid vy per default? 
   List vy   x x 

 Grid vy       
 

     4. Finns det möjlighet att skifta mellan list och grid vy? 
    Ja       

 Nej   x x 
 

     Sökfältet 
    5. Finns det autocomplete eller stavningskontroll? 
    Ja   x   

 Nej     x 
 

     6. Finns en avancerad sökfunktion? 
    Ja       

 Nej   x x 
 

     7. Finns en facetterad sökfunktion för att avgränsa sökningen? 
   Ja   x x 

 Nej       
 

     8. Vilken placering hade menyn? 
    Top   x x 

 Vänster       
 Höger       
 Ingen meny       
 

     9. Går det att ändra i filtret på ett smidigt sätt? 
    Ja   x x 

 Nej       
 



 46 

10. Visas totalt antal träffar? 
    Ja   x x 

 Nej       
 

     11. Visas antal träffar per kategori? 
    Ja   x   

 Nej     x 
 

     12. Sökresultatet 
    Innehåller titeln det sökord du angav? 
    Ja       

 Nej   x x 
 

     13. Är titeln klickbar? 
    Ja   x x 

 Nej       
 

     14. Finns det sammanfattande text för sökresultatet? 
    Ja       

 Nej   x x 
 

     15. Är sammanfattningen trunkerad? 
    Ja       

 Nej       
 Saknas   x x 
 

     16. Används bilder i sökresultatet? 
    Ja   x   

 Nej     x 
 

     17. Finns möjlighet att välja till eller ta bort bildvisning? 
    Ja     x 

 Nej   x   
 Bildvisning saknas       
 

     18. Är bilderna relevanta till sökresultatet? 
    Ja    x x 

 Nej       
 Ingen bild       
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19. Hur många sökresultat visas per sida per default? 
    10 till 20     x(20) 

 21 till 30       
 31 till 50       
 51 och fler   x(alla)   
 

     20. Går det att välja hur många resultat som skall visas per sida? 
   Ja     x 

 Nej   x   
 

     21. Finns det någon sorterings funktion? 
    Ja   x x 

 Nej       
 

     22. Går det att sortera på både stigande som fallande ordning? 
   Ja   x x 

 Nej       
 Sorteringsfunktion saknas       
 

     Paginering 
    23. Finns det någon pagineringskontroll? 
    Ja     x 

 Nej   x   
 

     24. Finns det länkar för föregående sida, sidnummer och nästa sida? 
   Ja     x 

 Nej       
 Saknas paginering   x   
 

     25. Hur många sidor visas åt gången? 
    10 till 15 sidor     x 

 16 till 20 sidor       
 21 sidor och mer       
 Saknas paginering   x   
 

     26. Går det att tabba igenom pagineringskontrollen samt välja markerad länk med "enter"? 
 Ja      x 
 Nej       
 Saknas paginering   x   
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27. Är länkarna i pagineringskontrollen inramade eller åtskilda på något vis? 
  Ja     x 

 Nej       
 Saknas paginering   x   
  

    28. Finns det någon tydlig hover-effekt på pagineringskontrollen där text eller bakgrund byter färg? 

Ja       
 Nej     x 
 Saknas paginering   x   
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Försäkringsbolag 

 

     

  
If.se Trygg-hansa.se 

     Layout 
    1. Är sidlayouten även anpassad för mindre skärmar? 
    Ja   x x 

 Nej       
 

     2. Vilken bredd har sidans huvudinnehåll? 
 

928px 960px 
 

     3. Presenteras resultaten i en vertikal list vy eller grid vy per default? 
   List vy   x x 

 Grid vy       
 

     4. Finns det möjlighet att skifta mellan list och grid vy? 
    Ja       

 Nej   x x 
 

     Sökfältet 
    5. Finns det autocomplete eller stavningskontroll? 
    Ja   x   

 Nej     x 
 

     6. Finns en avancerad sökfunktion? 
    Ja     x 

 Nej   x   
 

     7. Finns en facetterad sökfunktion för att avgränsa sökningen? 
   Ja   x   

 Nej     x 
 

     8. Vilken placering hade menyn? 
    Top       

 Vänster   x   
 Höger       
 Ingen meny     x 
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9. Går det att ändra i filtret på ett smidigt sätt? 
    Ja   x   

 Nej     x 
 

     10. Visas totalt antal träffar? 
    Ja   x x 

 Nej       
 

     11. Visas antal träffar per kategori? 
    Ja   x   

 Nej     x 
 

     12. Sökresultatet 
    Innehåller titeln det sökord du angav? 
    Ja   x x 

 Nej       
 

     13. Är titeln klickbar? 
    Ja   x x 

 Nej       
 

     14. Finns det sammanfattande text för sökresultatet? 
    Ja   x x 

 Nej       
 

     15. Är sammanfattningen trunkerad? 
    Ja   x x 

 Nej       
 Saknas       
 

     16. Används bilder i sökresultatet? 
    Ja       

 Nej   x x 
 

     17. Finns möjlighet att välja till eller ta bort bildvisning? 
    Ja       

 Nej       
 Bildvisning saknas   x x 
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18. Är bilderna relevanta till sökresultatet? 
    Ja        

 Nej       
 Ingen bild   x x 
 

     19. Hur många sökresultat visas per sida per default? 
    10 till 20   x(10) x(10) 

 21 till 30       
 31 till 50       
 51 och fler       
 

     20. Går det att välja hur många resultat som skall visas per sida? 
   Ja     x 

 Nej   x   
 

     21. Finns det någon sorterings funktion? 
    Ja     x 

 Nej   x   
 

     22. Går det att sortera på både stigande som fallande ordning? 
   Ja       

 Nej     x 
 Sorteringsfunktion saknas   x   
 

     Paginering 
    23. Finns det någon pagineringskontroller? 
    Ja   x x 

 Nej       
 

     24. Finns det länkar för föregående sida, sidnummer och nästa sida? 
   Ja   x x 

 Nej       
 Saknas paginering       
 

     25. Hur många sidor visas åt gången? 
    10 till 15 sidor   x x 

 16 till 20 sidor       
 21 sidor och mer       
 Saknas paginering       
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26. Går det att tabba igenom pagineringskontrollen samt välja markerad länk med "enter"? 
 Ja    x x 
 Nej       
 Saknas paginering       
 

     27. Är länkarna i pagineringskontrollen inramade eller åtskilda på något vis? 
  Ja       

 Nej   x x 
 Saknas paginering       
 

     28. Finns det någon tydlig hover-effekt på pagineringskontrollen där text eller bakgrund byter färg? 

Ja   x   
 Nej     x 
 Saknas paginering       
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Resebranschen 

 

     

  
Mrjet.se Hotels.com 

     Layout 
    1. Är sidlayouten även anpassad för mindre skärmar? 
    Ja   x x 

 Nej       
 

     2. Vilken bredd har sidans huvudinnehåll? 
 

960px 940px 
 

     3. Presenteras resultaten i en vertikal list vy eller grid vy per default? 
   List vy   x x 

 Grid vy       
 

     4. Finns det möjlighet att skifta mellan list och grid vy? 
    Ja       

 Nej   x x 
 

     Sökfältet 
    5. Finns det autocomplete eller stavningskontroll? 
    Ja     x 

 Nej   x   
 

     6. Finns en avancerad sökfunktion? 
    Ja       

 Nej   x x 
 

     7. Finns en facetterad sökfunktion för att avgränsa sökningen? 
   Ja   x x 

 Nej       
 

     8. Vilken placering hade menyn? 
    Top       

 Vänster   x x 
 Höger       
 Ingen meny       
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9. Går det att ändra i filtret på ett smidigt sätt? 
    Ja   x x 

 Nej       
 

     10. Visas totalt antal träffar? 
    Ja   x   

 Nej     x 
 

     11. Visas antal träffar per kategori? 
    Ja       

 Nej   x x 
 

     12. Sökresultatet 
    Innehåller titeln det sökord du angav? 
    Ja   x x 

 Nej       
 

     13. Är titeln klickbar? 
    Ja     x 

 Nej   x   
 

     14. Finns det sammanfattande text för sökresultatet? 
    Ja   x   

 Nej     x 
 

     15. Är sammanfattningen trunkerad? 
    Ja   x   

 Nej       
 Saknas     x 
 

     16. Används bilder i sökresultatet? 
    Ja     x 

 Nej   x   
 

     17. Finns möjlighet att välja till eller ta bort bildvisning? 
    Ja       

 Nej     x 
 Bildvisning saknas   x   
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18. Är bilderna relevanta till sökresultatet? 
    Ja      x 

 Nej       
 Ingen bild   x   
 

     19. Hur många sökresultat visas per sida per default? 
    10 till 20       

 21 till 30       
 31 till 50   x(45)   
 51 och fler     x(alla) 
 

     20. Går det att välja hur många resultat som skall visas per sida? 
   Ja       

 Nej   x x 
 

     21. Finns det någon sorterings funktion? 
    Ja   x x 

 Nej       
 

     22. Går det att sortera på både stigande som fallande ordning? 
   Ja     x 

 Nej   x   
 Sorteringsfunktion saknas       
 

     Paginering 
    23. Finns det någon pagineringskontroll? 
    Ja       

 Nej   x x 
 

     24. Finns det länkar för föregående sida, sidnummer och nästa sida? 
   Ja       

 Nej       
 Saknas paginering   x x 
 

     25. Hur många sidor visas åt gången? 
    10 till 15 sidor       

 16 till 20 sidor       
 21 sidor och mer       
 Saknas paginering   x x 
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26. Går det att tabba igenom pagineringskontrollen samt välja markerad länk med "enter"? 
 Ja        
 Nej       
 Saknas paginering   x x 
 

     27. Är länkarna i pagineringskontrollen inramade eller åtskilda på något vis? 
  Ja       

 Nej       
 Saknas paginering   x x 
 

     28. Finns det någon tydlig hover-effekt på pagineringskontrollen där text eller bakgrund byter färg? 

Ja       
 Nej       
 Saknas paginering   x x 
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Sökmotorer 

 

     

  
Google.com Yahoo.com 

 

     Layout 
    1. Är sidlayouten även anpassad för mindre skärmar? 
    Ja   x x 

 Nej       
 

     2. Vilken bredd har sidans huvudinnehåll? 
 

990px 972px 
 

     3. Presenteras resultaten i en vertikal list vy eller grid vy per default? 
   List vy   x x 

 Grid vy       
 

     4. Finns det möjlighet att skifta mellan list och grid vy? 
    Ja       

 Nej   x x 
 

     Sökfältet 
    5. Finns det autocomplete eller stavningskontroll? 
    Ja   x x 

 Nej       
 

     6. Finns en avancerad sökfunktion? 
    Ja   x x 

 Nej       
 

     7. Finns en facetterad sökfunktion för att avgränsa sökningen? 
   Ja   x   

 Nej     x 
 

     8. Vilken placering hade menyn? 
    Top       

 Vänster   x   
 Höger       
 Ingen meny     x 
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9. Går det att ändra i filtret på ett smidigt sätt? 
    Ja   x   

 Nej     x 
 

     10. Visas totalt antal träffar? 
    Ja   x x 

 Nej       
 

     11. Visas antal träffar per kategori? 
    Ja       

 Nej   x x 
 

     12. Sökresultatet 
    Innehåller titeln det sökord du angav? 
    Ja   x x 

 Nej       
 

     13. Är titeln klickbar? 
    Ja   x x 

 Nej       
 

     14. Finns det sammanfattande text för sökresultatet? 
    Ja   x x 

 Nej       
 

     15. Är sammanfattningen trunkerad? 
    Ja   x x 

 Nej       
 Saknas       
 

     16. Används bilder i sökresultatet? 
    Ja       

 Nej   x x 
 

     17. Finns möjlighet att välja till eller ta bort bildvisning? 
    Ja       

 Nej   x   
 Bildvisning saknas     x 
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18. Är bilderna relevanta till sökresultatet? 
    Ja        

 Nej       
 Ingen bild   x x 
 

     19. Hur många sökresultat visas per sida per default? 
    10 till 20   x(10) x(15) 

 21 till 30       
 31 till 50       
 51 och fler       
 

     20. Går det att välja hur många resultat som skall visas per sida? 
   Ja   x x 

 Nej       
 

     21. Finns det någon sorterings funktion? 
    Ja   x   

 Nej     x 
 

     22. Går det att sortera på både stigande som fallande ordning? 
   Ja       

 Nej   x   
 Sorteringsfunktion saknas     x 
 

     Paginering 
    23. Finns det någon pagineringskontroll? 
    Ja   x x 

 Nej       
 

     24. Finns det länkar för föregående sida, sidnummer och nästa sida? 
   Ja   x x 

 Nej       
 Saknas paginering       
 

     25. Hur många sidor visas åt gången? 
    10 till 15 sidor   x x 

 16 till 20 sidor       
 21 sidor och mer       
 Saknas paginering       
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26. Går det att tabba igenom pagineringskontrollen samt välja markerad länk med "enter"? 
 Ja    x x 
 Nej       
 Saknas paginering       
 

     27. Är länkarna i pagineringskontrollen inramade eller åtskilda på något vis? 
  Ja     x 

 Nej   x   
 Saknas paginering       
 

     28. Finns det någon tydlig hover-effekt på pagineringskontrollen där text eller bakgrund byter färg? 

Ja     x 
 Nej   x   
 Saknas paginering       
 

     



 61 

 

Sammanställning 
    

     Layout 
    1. Är sidlayouten även anpassad för mindre skärmar? 
    Ja   100% 

  Nej   0% 
  

     

2. Vilken bredd har sidans huvudinnehåll? 
 

Medel 
971px   

 

     3. Presenteras resultaten i en vertikal list vy eller grid vy per default? 
   List vy   100% 

  Grid vy   
   

     4. Finns det möjlighet att skifta mellan list och grid vy? 
    Ja   10% 

  Nej   90% 
  

     Sökfältet 
    5. Finns det autocomplete eller stavningskontroll? 
    Ja   50% 

  Nej   50% 
  

     6. Finns en avancerad sökfunktion? 
    Ja   30% 

  Nej   70% 
  

     7. Finns en facetterad sökfunktion för att avgränsa sökningen? 
   Ja   80% 

  Nej   20% 
  

     8. Vilken placering hade menyn? 
    Topp   30% 

  Vänster   50% 
  Höger   0% 
  Ingen meny   20% 
  

     9. Går det att ändra i filtret på ett smidigt sätt? 
    Ja   80% 

  Nej   20% 
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10. Visas totalt antal träffar? 
    Ja   90% 

  Nej   10% 
  

     11. Visas antal träffar per kategori? 
    Ja   30% 

  Nej   70% 
  

     12. Sökresultatet 
    Innehåller titeln det sökord du angav? 
    Ja   80% 

  Nej   20% 
  

     13. Är titeln klickbar? 
    Ja   90% 

  Nej   10% 
  

     14. Finns det sammanfattande text för sökresultatet? 
    Ja   50% 

  Nej   50% 
  

     15. Är sammanfattningen trunkerad? 
    Ja   50% 

  Nej   0% 
  Saknas   50% 
  

     16. Används bilder i sökresultatet? 
    Ja   40% 

  Nej   60% 
  

     17. Finns möjlighet att välja till eller ta bort bildvisning? 
    Ja   20% 

  Nej   40% 
  Bildvisning saknas   40% 
  

     18. Är bilderna relevanta till sökresultatet? 
    Ja    50% 

  Nej   0% 
  Ingen bild   50% 
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19. Hur många sökresultat visas per sida per default? 
    10 till 20   60% 

  21 till 30   0% 
  31 till 50   20% 
  51 och fler   20% 
  

     20. Går det att välja hur många resultat som skall visas per sida? 
   Ja   40% 

  Nej   60% 
  

     21. Finns det någon sorterings funktion? 
    Ja   80% 

  Nej   20% 
  

     22. Går det att sortera på både stigande som fallande ordning? 
   Ja   40% 

  Nej   40% 
  Sorteringsfunktion saknas   20% 
  

     Paginering 
    23. Finns det någon pagineringskontroll? 
    Ja   70% 

  Nej   30% 
  

     24. Finns det länkar för föregående sida, sidnummer och nästa sida? 
   Ja   70% 

  Nej   0% 
  Saknas paginering   30% 
  

     25. Hur många sidor visas åt gången? 
    10 till 15 sidor   60% 

  16 till 20 sidor   10% 
  21 sidor och mer   0% 
  Saknas paginering   30% 
  

     26. Går det att tabba igenom pagineringskontrollen samt välja markerad länk med "enter"? 
 Ja    50% 

  Nej   20% 
  Saknas paginering   30% 
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27. Är länkarna i pagineringskontrollen inramade eller åtskilda på något vis? 
  Ja   20% 
  Nej   50% 
  Saknas paginering   30% 
  

     28. Finns det någon tydlig hover-effekt på pagineringskontrollen där text eller bakgrund byter färg? 

Ja   20% 
  Nej   50% 
  Saknas paginering   30% 
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8. Bilaga 2 – Frågor till 
enkätundersökning 

 

En undersökning om sökfunktioner och presentation av sökresultat på webben. 

Detta är en undersökning för ett examensarbete i datavetenskap på Linnéuniversitetet. 

Undersökningen består av 14 frågor och tar inte mer än 2-3 minuter att genomföra. 

 

1. Vilken/vilka av följande webbsidor har du besökt samt använt sökfunktionen på? 

1. Blocket.se Har besökt. Har använt sökfunktionen. 

2. Bytbil.se 

3. Komplett.se 

4. Dustin.se 

5. If.se 

6. Trygghansa.se 

7. Mrjet.se 

8. Hotels.com 

9. Google.com 

10. Yahoo.com 

2. Autocomplete är en funktion som hjälper dig med rättstavning och ger dig förslag 

på olika sökord baserat på de tecken du matat in i sökfältet. Är det en funktion Du 

skulle vilja se på fler webbsidor? 

1. Ja  

2. Nej 

3. Vet inte 

 

3. Vissa webbsidor har en avancerad sökfunktion. Brukar Du använda denna funktion? 

1. Alltid 

2. Ibland  

3. Sällan 

4. Aldrig 

 



 66 

4. Vissa webbsidor har filtreringsverktyg som kan hjälpa dig att avgränsa din sökning. 

Brukar Du använda dessa verktyg? 

1. Alltid 

2. Ibland 

3. Sällan 

4. Aldrig 

 

5. Vissa filtreringsverktyg kan visa dig hur många resultat som döljer sig bakom varje 

filter. Är det en funktion som Du skulle vilja se på fler webbsidor? 

 

1. Ja 

2. Nej 

3. Har aldrig använt filter 

4. Vet inte 

 

6. Vissa sökresultat har en kort sammanfattande text som beskriver sökresultatets 

innehåll. Tycker Du det är en viktig detalj som hjälper dig att välja rätt resultat att titta 

på? 

1. Ja  

2. Nej 

3. Vet inte 
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7. Vissa webbsidor som har många produktbilder kan ha en funktion som tillåter 

användaren att ändra visningen av sökresultaten från en vertikal list vy till en grid vy, 

så som bilden nedan! Är detta en funktion Du skulle vilja se på fler webbsidor? 

  

1. Ja 

2. Nej 

3. vet inte 

 

 

8. Ibland kan det ta lite längre tid att hämta sökresultat som innehåller bilder. Hur 

länge tycker Du det är ok att behöva vänta? 

1. 1-2 sekunder. 

2. 3-5 sekunder. 

3. 6-10 sekunder. 

4. 11-20 sekunder. 

5. 21-30 sekunder. 

6. 31-60 sekunder. 

 

9. På vissa webbsidor har Du möjlighet att välja bort bildvisning för att få en 

kompaktare lista samt öka prestandan på sökningen. Brukar Du använda denna 

funktion?   

1. Ja 

2. Nej  

3. Har aldrig sett den funktionen 
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10. Hur många sökresultat tycker Du är lagom att visa per sida? 

1. 10-20 resultat Med bilder. Utan bilder. 

2. 21-30 resultat 

3. 31-50 resultat 

4. 51 och fler 

 

11. Tycker Du att det är viktigt att kunna välja hur många resultat som skall visas per 

sida? 

1. Ja  

2. Nej 

3. Vet inte 

12. Sökresultat går oftast att sortera på ett eller flera attribut. Tycker Du det är viktigt 

att kunna sortera i båda riktningarna dvs. i stigande och fallande ordning? 

1. Ja 

2. Nej 

3. Vet inte 

13. Med pagineringskontroller kan man bläddra mellan sökresultatsidor. Tycker Du det 

är viktigt att kunna använda tangentbordets "tab" och "enter" tangent för att navigera 

och välja sida? 

1. Ja 

2. Nej 

3. Vet inte  

14. Vilken av dessa två pagineringskontroller tycker Du ser mest tilltalande ut? 

1. Bild 1 

2. Bild 2 
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