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Abstract: We live in the fourth generation (4G) of wireless and          
mobile communications, and for the next generation       
(5G) we can expect greater flexibility and increased        
network speed. This will likely contribute to an        
increased demand for functioning mobile web      
applications, and it is therefore beneficial for       
companies to comply with society's technological      
development. This study aims to investigate how       
users experience Södra’s website in a mobile       
interface with focus on the system’s usability, and to         
identify potential problems on the website regarding       
Search Engine Optimization (SEO). The research is       
based on both quantitative and qualitative methods,       
and the methods that are used in this study are          
usability testing and web analysis. The findings       
highlight usability and Search Engine Optimization      
issues on the website. The fundamental problems the        
participants had was difficulty using the internal       
search engine on the website, and locating       
information caused by intense scrolling. The data       
gathered through the web analysis shows that       
keywords are not strategically used in the HTML        
document, and that the meta descriptions tend to        
include too many characters. This paper suggests       
solutions and improvements to these issues found on        
the website.  

Nyckelord: Användbarhet, informationsarkitektur, webbplats,   
sökmotoroptimering, användarupplevelse, Google,   
responsiv webbdesign, Södra.  
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1 Introduktion 

Vi lever i den fjärde generationen (4G) av trådlös och mobil kommunikation,            
och till nästa generation (5G) kan vi förvänta oss större flexibilitet och ökad             
nätverkshastighet. Det kommer troligtvis att bidra till en förhöjd efterfrågan av           
fungerande mobila applikationer och det är därför gynnsamt för företag att           
utveckla sig i takt med samhällets teknologiska utveckling. 
 
Dagens samhällsutveckling leder till konstanta förändringar i sättet människor         
använder mobila och trådlösa kommunikationssystem (Osseiran et al., 2014, s.          
26). Gamla traditionella tjänster digitaliseras och blir e-tjänster (e-bank,         
e-lärning, e-hälsa, e-förvaltning) då efterfrågan av digital tillgång är väldigt          
hög och ständigt fortsätter att växa (Osseiran et al., 2014, s. 26). Idag krävs det               
att en webbplats är mobilt användbar, det vill säga enkel att interagera med från              
alla typer av enheter (Elah, 2014, s. 110), samt att informationen företaget            
förser webbplatsen med är synlig för allmänheten (Gunjan, Pooja, Kumar &           
Rao, 2012, s. 206). Vi lever i en tid där information konstant produceras men              
om informationen inte är sökbar, tillgänglig eller användbar finns det inga           
garantier att den önskade målgruppen hittar informationen.  

1.1 Bakgrund 
Vi avslutade vår kandidatexamen i informationsarkitektur med ett        
examensarbete på tio veckor. Examensarbetet har gjorts i samarbete med ett av            
Sveriges ledande företag inom skogsindustrin, Södra. Webbplatsen som        
diskuteras i rapporten är sodra.com och det är den officiella webbplatsen för            
Södras medlemmar, kunder och övriga användare. 
 
Den här rapporten redogör hur vi har gått tillväga för att undersöka hur             
användare upplever webbplatsens användbarhet i den mobila versionen av         
sodra.com, samt undersöka om webbplatsen är optimerad för sökmotorer.         
Rapporten redovisar även konkreta utvecklingsförslag och förslag på vidare         
utvecklingsarbeten. 
 
En kvalitativ och två kvantitativa metoder har tillämpats för att kunna ge            
studien den mest fullständiga redovisningen av resultatet. Rapporten grundar         
sig dessutom i tidigare forskning och studier som har gjorts inom relevanta            
områden. Aktuell kurslitteratur och projektböcker har även använts för att få           
ytterligare stöd inom de problemområden som diskuteras. 

1.1.1 Introduktion av företaget Södra 
Södra är en skogsindustrikoncern som ägs av skogsägare. De är Sveriges           
största skogskoncern och har cirka 3 600 anställda, samt mer än 50 000             
skogsägare som medlemmar. Södra startades år 1938 då Sydöstra Sveriges          
Skogsägareföreningars Förbund bildades. Södra strävar efter att tillsammans        
med sina medlemmar, lyfta fram vad det innebär att vara nästa generations            
skogsföretag. “Vårt uppdrag från våra mer än 50 000 ägare är att främja             
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skogsgårdens lönsamhet och trygga avsättningen av medlemmarnas       
skogsråvara.” (sodra.com).  

1.1.2 Webbplatsen sodra.com 
Syftet med webbplatsen är att dela information om företaget. Det är en            
webbplats med rik information om företaget, där allmänna besökare har          
begränsad tillgång till funktioner och information. Sodra.com har ett         
inloggningssystem för medlemmar och kunder där de kan utföra mer komplexa           
uppgifter, samt beställningar. Vårt arbete begränsar sig till de sidor som är            
offentliga för alla användare. 
 
Webbplatsen var tidigare (år 2014) uppdelad i flera webbplatser men          
sodra.com fick ett nytt utseende år 2016. Den nya webbplatsen (2016)           
uppdaterades till en gemensam webbplats där all information samlades på en           
och samma webbplats. Den uppdaterade webbplatsen är byggd i         
webbpubliceringssystemet Episerver. 

1.1.3 Målgrupp och intressenter 
Södras primära målgrupp är skogsägarna. Skogsägarna är medlemmarna som         
äger delar av företaget och är med och delar på vinsten. All verksamhet utgår              
från medlemmarnas skogsgårdar och dem är därför en viktig del av Södra. Den             
sekundära målgruppen är bland annat kunderna. Kunderna köper massa och          
sågade trävaror som Södra har tillverkat. Nästan två tredjedelar av Södras           
förädlade produkter från massaindustrier och sågade trävaror exporteras till         
bland annat Storbritannien, Tyskland och Norge. 

1.1.4 Kommunikation med uppdragsgivaren 
Inför examensarbetet skickade vi in en ansökan om ett samarbete med Södra.            
De tackade ja och vi blev tilldelad en kontaktperson. Den kontaktpersonen har            
varit med oss under hela arbetet. Kommunikationen har överlag varit bra då vi             
inte har haft några problem att nå vår kontaktperson via e-post, men            
webbplatsen har dock under arbetets gång uppdaterats utan vår vetskap. Vår           
kontaktperson har i övrigt varit hjälpsam och tilldelat oss det material vi har             
behövt för att kunna genomföra en så bra studie om möjligt.  

1.1.5 Uppdragsgivarens tankar och önskemål 
Södra är ett stort företag som aktivt letar efter nya lösningar för att förbättra sin               
webbplats. Vid arbetets början fördes en dialog med vår kontaktperson från           
Södra, ett önskemål blev framlagt om att få hjälp med strukturen i menyn då              
den enligt honom var ganska rörig. Önskemålet kunde dock inte uppfyllas då            
företaget uppdaterade webbplatsen (inklusive menyn) under arbetets gång.        
Förutom det var vi fria i arbetet och har därför valt att begränsa vårt              
intresseområde till användbarhet och sökmotoroptimering. Det valet togs då vi          
besökte sodra.com för att se om vi kunde identifiera några allmänna problem            
på webbplatsen. Grundläggande problem uppmärksammades gällande      
användbarhet och sökmotoroptimering och vi valde därför att fokusera på dessa           
områden då vi ansåg att dessa delar var de områden som var minst utvecklade              
på webbplatsen, och vi såg potential att förbättra dem. I följande avsnitt 1.2             
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presenteras en problembeskrivning som bland annat argumenterar varför        
användbarhet och sökmotoroptimering är viktiga aspekter av en webbplats och          
hur de kompletterar varandra. Problembeskrivningen motiverar även varför vi         
valde att fokusera på dessa två områden. 

1.2 Problembeskrivning 
En användarupplevelse kan framställas som det intryck människor får när de           
interagerar med en produkt (Sharp, Preece & Rogers, 2015, s. 12).           
Användarupplevelsen kan påverkas negativt om användare exempelvis har        
svårt att lokalisera den information de kom till webbplatsen för att ta del av              
(Sharp et al., 2015, s. 132). En annan aspekt som kan påverka            
användarupplevelsen negativt är användbarheten av systemet. Användbarhet       
kan förklaras som den prestanda ett programvarusystem har i avseende med att            
den ska vara enkel att förstå och lära, samt lätt att använda (Pribeanu,             
Marinescu, Iordanche & Gheorghe-Moissi 2010, s. 88). Målet med         
användbarhet på webben är att ta bort hinder som påverkar          
användarupplevelsen negativt (Visser & Weideman, 2014, s. 4).  
 
En organiserad informationsarkitektur hjälper till att undvika många av de          
vanligaste problemen inom användbarhet, samtidigt som sökmotorer       
uppmärksammar och belönar innehåll som har organiserats förnuftigt (Enge,         
Spencer & Stricchiola, 2015, s. 275). Men hur ska innehållet organiseras när            
den visas på en betydligt mindre skärm? Statistik från Svenskarna och internet            
2016 (Davidsson & Findahl, 2016) visar att 65 procent av Sveriges befolkning            
kopplar upp sig via mobilen varje dag. 
 
Enligt Elah (2014, s. 110) anses en mobilwebbplats vara användbar när en            
användare lyckas utföra sina uppgifter med minimal ansträngning. Det är          
grundläggande att undersöka om användarna lyckas med det eller om de stöter            
på några användbarhetsproblem när de interagerar med webbplatsen i ett          
mobilt gränssnitt. Användbarheten kan undersökas genom användbarhetstester       
i en mobil enhet. Denna studie utvärderar ett system genom att undersöka hur             
användare uppfattar användbarheten på en webbplats i en mobiltelefon.  
 
Studien behandlar även ämnet sökmotoroptimering (SEO).      
Sökmotoroptimering kan ses som både konst och vetenskap. Enge et al. (2015,            
s. 936) förklarar att den konstnärliga aspekten av SEO kräver dynamisk           
kreativitet och intuition då sökalgoritmer är för komplexa för att dekompilera           
varje aspekt av dem. Den vetenskapliga delen av SEO innebär att utmana            
antaganden, analysera data, testa hypoteser, utföra observationer och dra         
slutsatser och uppnå reproducerbara resultat. Denna studie undersöker om en          
webbplats är optimerad för att synas i sökmotorer med hjälp av olika hypoteser             
och dataanalyser. 
 
Vi valde att fokusera på dessa områden då de är grundläggande komponenter            
av en webbplats. Tillsammans kan de bidra till att webbplatsen enkelt kan            
återfinnas med sökmotorer och är användbar för besökaren, därför formar          
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sökmotoroptimering och användbarhet grunden för en framgångsrik webbplats        
(Visser & Weideman, 2014, s. 5).  
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att nå kunskap om hur användare upplever webbplatsen            
sodra.com i ett mobilt gränssnitt med avseende på användbarhet, samt om           
webbplatsen är optimerad för sökmotorer för att sedan presentera konkreta          
förslag som kan bidra till en utveckling av den nuvarande webbplatsen. 
 
Nedan följer fyra frågeställningar. Frågeställning ett handlar om hur         
användarna upplever webbplatsens användbarhet i en mobiltelefon, medan        
samtliga frågor under frågeställning två handlar om att förstå hur väl           
webbplatsen sodra.com är optimerad för att återfinnas med sökmotorer. Genom          
att besvara frågeställningarna kommer syftet med studien att uppnås. 
 

1A. Hur upplever användarna webbplatsens användbarhet i en        
mobiltelefon? 
 
2A. I vilken utsträckning är webbsidornas innehåll utformade för att          
kunna återfinnas med sökmotorer?  
2B. Hur ser användarnas sökbeteende ut när det gäller specifika          
sökfrågor? 
2C. Hur ser sökvolymer och konkurrensen ut på specifika sökfrågor?          
Finns det några kompletterande sökord som Södra kan använda sig          
av? 
 

Utvecklingsförslag har tagits fram gällande frågeställningarna och presenteras i         
kapitel 5. 

1.4 Disposition 
Kapitel ett inleds med en beskrivning av studien, dess syfte och           
frågeställningar. Här presenteras även information om företaget och        
kommunikation med uppdragsgivaren. I kapitel två följer en genomgång av          
tidigare forskning och analysverktyg där fokus ligger på användbarhet,         
responsiv webbdesign, informationsarkitektur och sökmotoroptimering. Det      
tredje kapitlet redovisar val av metoder, material och urval, samt          
tillvägagångssätt och analys. Därefter följer kapitel fyra som presenterar         
studiens resultat parallellt med en analys. I kapitel fem redovisas förbättrings-           
och utvecklingsförslag till webbplatsen sodra.com. Kapitel sex avslutar        
rapporten med en diskussion och slutsats, och information om studiens          
begränsningar och motgångar, samt förslag på vidare utvecklingsarbeten. 
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2 Tidigare studier och analysverktyg 

I det här kapitlet presenteras centrala begrepp, tidigare forskning och framtagna           
riktlinjer inom respektive ämne som ligger till grund för studien. Thurén och            
Strachal (2011, s. 10) skriver att det är viktigt att se skillnad på fakta,              
förklaringar och åsikter när man bedömer information, samt att man alltid bör            
utgå från de källkritiska principerna som finns när man söker information på            
internet. De artiklar som hanteras i rapporten är förhandsgranskade         
vetenskapliga publikationer. De flesta är begränsade inom en femårig tidsram,          
undantag finns om artikeln fortfarande anses vara relevant och inga större           
skillnader eller upptäckter har gjorts inom det diskuterade ämnet. Böcker och           
projektböcker har även använts för att ge ytterligare stöd inom aktuella           
områden. Dessa böcker har valts med försiktighet och många är omtalade           
böcker som har publicerats i flera upplagor genom åren. Därför kan det anses             
att vi har varit källkritiska i valet av litteratur då vi har strävat efter att skilja                
åsikter från fakta i vår rapport.  

2.1 Användarupplevelse 
Norman och Nielsen (2014) definierar användarupplevelsen som allt som         
påverkar slutanvändarens upplevelse gällande bland annat interaktion med        
företaget, deras tjänster och produkter. 
 

The first requirement for an exemplary user experience is to meet the exact             
needs of the customer, without fuss or bother. Next comes simplicity and            
elegance that produce products that are a joy to own, a joy to use. True user                
experience goes far beyond giving customers what they say they want, or            
providing checklist features. In order to achieve high-quality user experience          
in a company's offerings there must be a seamless merging of the services of              
multiple disciplines, including engineering, marketing, graphical and industrial        
design, and interface design. (Norman & Nielsen, 2014) 

 
Användarupplevelsen handlar om hur människor känner för något när de          
upplever det medan användbarhet enligt Marenkov, Robal och Kalja (2016, s.           
257) handlar om att användargränssnittet ska vara utvecklat på ett sätt så att det              
är enkelt att använda och lära, samt ha en tydlig struktur och navigering. För att               
skapa en bra användarupplevelse måste gränssnittet vara användbart. 

2.2 Användbarhet 
Användbarhet är en essentiell aspekt av en webbplats och det är en av             
anledningarna till att det är användbarhet som undersöks i denna studie. Snider            
och Martin (2012, s. 30) hävdar att användbarhet är ett område som fokuserar             
på att göra en webbplats enkel att använda med hjälp av olika designelement.             
Det kan jämföras med Dwivedi och Dubeys (2014, s. 59) definition av            
begreppet som beskriver användbarhet på webben som en uppsättning         
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parametrar som är till för att användaren ska förstå, lära och använda            
webbplatsen mer effektivt. 
 
Användbarhet hos webbplatsen är en förutsättning för att användaren ska          
lyckas på webben, då människor har en tendens att lämna webbplatsen om den             
är svår att använda, eller om de känner sig vilsna (Nielsen, 2012). Pribeanu et              
al. (2010, s. 87) hävdar även att god användbarhet på en webbplats är en              
central aspekt för att användarna ska kunna ta del av den information eller de              
tjänster ett företag erbjuder. Mångfalden av dagens mobila enheter, till exempel           
smarta telefoner, surfplattor och smarta klockor, resulterar i att mobilt stöd i            
olika enheter, skärmupplösningar och operativsystem är en avgörande        
förutsättning för verksamheter idag (Marenkov et al., 2016, s. 257). Dessutom           
bör användargränssnittet vara lika kompatibel med olika webbläsare och         
versioner.  
 
Enligt Green och Pearson (2006, s. 67) så är ISO 9241-11 och Jakob Nielsens              
kvalitetskomponenter några av de mer använda definitionerna av användbarhet. 
ISO 9241-II-standarden definierar användbarhet som “The extent to which a          
product can be used by specified users to achieve specified goals with            
effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use” (Green           
& Pearson, 2006, s. 67). Enligt Quesenbery (2003) har denna definition inte            
gjort mycket för att hjälpa till att förstå vad användbarhet betyder. Quesenbery            
förklarar att det finns fler användbara komponenter att utgå ifrån, som           
exempelvis Jakob Nielsens fem egenskaper av en användbar produkt         
(lärbarhet, effektivitet, minnesvärdhet, fel, tillfredsställelse). Läs mer om        
Nielsens kvalitetskomponenter i avsnitt 2.6.1.  

2.3 Responsiv webbdesign 
Statistik visar att 79 procent av de som har smarta telefoner i Sverige använder              
internet i mobilen varje dag (Davidsson & Findahl, 2016). Trots den visade            
statistiken är det många webbplatser som har anmärkande brister inom          
responsiv webbdesign. Scrollning, inzooming och skärmrotation är enligt        
Glassman och Shen (2014, s. 79) störningsmoment som en mobilanvändare kan           
möta när de besöker en webbplats som i första hand är designad för             
datorskärmar. Det kan lämna användaren med en frustrerande känsla och          
irritation som gör att användaren kan vilja lämna webbplatsen. 
 
En responsiv webbplats svarar till de egenskaper som finns hos webbläsaren,           
till exempel skärmstorlek, plattform och orientering (Patel, Nelimarkka,        
Gershoni, Nonnecke, Krishnan och Goldberg, 2015). Enligt Wojcik och Kesik          
(2014, s. 431) är målet med responsiv webbdesign att leverera en upplevelse            
med hög kvalitet för alla användare, oavsett vilken typ av enhet de använder,             
eller vilken skärmupplösning enheten har. 

2.3.1 För-och nackdelar med responsiv webbdesign 
En fördel med en responsiv webbplats är att den anses vara enklare för             
användaren att navigera på, jämfört med en webbplats som inte är responsiv            
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(Kim, 2013, s. 31). Kim (2013, s. 32) påpekar att en nackdel med responsiv              
webbdesign är att en dåligt designad responsiv webbplats kan vara lika           
problematisk att använda som en webbplats som inte är responsiv. Problemet är            
att innehållet på en del webbplatser inte är anpassat till att visas i en mindre               
skärm, vilket kan innebära att det inte presenteras på ett bra och effektivt sätt.              
Mullins (2015) instämmer med Kim (2013) och förklarar att en del fokuserar            
på att få webbplatsen enhetlig på olika plattformar, men att det kan vara bra att               
erbjuda en lättare erfarenhet på en mobil enhet istället för den stationära            
versionen som kan vara överbelastad med innehåll. 

2.3.2 Flexibel layout, flexibel media och media queries 
I responsiv design är användargränssnittet fastställt med brytpunkter för att          
anpassas till olika skärmstorlekar. De flesta aspekter av en konstruktion kan           
anpassas som till exempel navigation, layout men även innehållet kan vara           
responsivt (Mullins, 2015). Tanken bakom detta är enligt Mullins (2015) att det            
är snabbare och mer effektivt att designa en gång och sedan markera            
skillnaderna för olika plattformar. Enligt Marcotte (2015, kap 1) krävs det tre            
tekniker, när det gäller front-end , för att skapa en responsiv design. Dessa tre             1

tekniker är en flexibel nätbaserad layout, flexibel media  samt media queries.  2

 
En flexibel layout och flexibel media skapas genom att fastställa en relativ            
enhet (procent) istället för en fast enhet (pixel). Enligt Marcotte (2015, kap. 2)             
är den flexibla nätbaserade layouten den viktigaste delen, samt grunden till           
responsiv design. Med en flexibel layout och en flexibel media anpassar sig            
innehållet på webbplatsen beroende på skärmstorleken, men för att innehållet          
ska ändra placering och anpassa sig bättre till skärmen så behövs media            
queries. Media queries gör det möjligt att tillämpa olika Cascading Style Sheets            
(CSS) beroende på vilken typ av media, samt den maximala bredden på            
enhetens skärm (Kim, 2013, s. 30). Med hjälp av CSS kan man styra bland              
annat bilder, men genom att använda flexibla bilder och media så hindrar man             
enligt Kim (2013) en stor bild från att överfylla dess behållare, om behållaren             
är mindre än bilden.  

2.4 Informationsarkitektur 
Rosenfeld, Morville och Arango (2015, s. 1) skriver att informationsarkitektur          
bland annat är en designprincip som fokuserar på att göra information sökbar            
och begriplig. En term som beskriver både processen och resultatet av att            
designa informationsmiljöer på webben som gör att användare kan hitta den           
information de söker.  
 
Van Oostendrop och Aggarwal (2015) hävdar att en navigation som är enkel att             
använda bidrar till en högre nivå av användbarhet, samtidigt som det dämpar            
den kognitiva påfrestningen hos användaren. Resultatet av deras studie visar att           
ledtrådar i navigationen bidrar till mindre avvikelse i sökvägen och användarna           
känner sig mindre vilsna på webbplatsen. En väl designad         

1 Det som sker av eller nära användaren. Back-end är det som ofta sker på servernivå. 
2 Flexibel media är bilder, ljud och video som anpassar sig till enhetens skärm. 
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informationsarkitektur bidrar därför med många fördelar till användaren (Enge         
et al., 2015, s. 271). 
 
En webbplats design och innehåll kan vara avgörande för om en användare            
kommer att skapa en tilltro för webbplatsen eller inte, visar en studie av             
Seckler, Heinz, Forde, Tuch och Opwis (2014). Seckler et al. (2014), föreslår            
att en webbplats ska innehålla korrekt, relevant och uppdaterad information för           
att användaren inte ska känna misstroende. Vi kan se en liknelse med andra             
studier, då till exempel Killoran (2013) argumenterar vikten av att          
tillhandahålla väsentlig och uppdaterad information på en webbplats. 

2.5 Sökmotoroptimering (SEO) 
Sökmotoroptimering handlar enligt Killoran (2013, s. 53) och Gunjan et al.           
(2012, s. 207) om processen att redigera en webbplats innehåll och kod för att              
förbättra rankingen på specifika sökord inom en eller flera sökmotorer.          
Sökmotorer använder sig av automatiserade robotar, så kallade crawlers eller          
spindlar. Dessa robotar indexerar alla publika webbsidor för att kunna förse           
användaren som skrivit in en sökfråga i sökmotorn med det bästa möjliga            
resultat som passar sökfrågan. SEO kan ses som en strategi inom           
onlinemarknadsföring där grunden är att arbeta med webbdesign, arkitektur         
och innehåll så att sökmotorernas spindlar kan göra en lämplig tolkning av            
webbplatsens sökord och ranka webbplatsen därefter (Visser och Weideman,         
2014, s. 3). Målet är att tillfredsställa spindlarna och organiska          
rankingsalgoritmer genom att anpassa en webbsidas innehåll med        3

betydelsefulla sökord (Visser och Weideman, 2014, s. 3). 
 
Vi människor kan förstå en webbplats innehåll, såsom texter, videos och bilder,            
och kan skapa en smidig övergång mellan dem, medan programvaror idag           
saknar den intelligens vi tar för givet. Sökmotorer är inte mänskliga, och            
oavsett hur avancerad artificiell intelligens kan bli i framtiden är sannolikheten           
för ett fullständigt mänskligt beteende minimalt (Visser & Weideman, 2014, s.           
6). Därför är det viktigt att vi människor, speciellt webbutvecklare, förstår hur            
sökmotorer och dess algoritmer fungerar för att kunna prestera och nå en            
maximal exponering i dagens populära sökmotorer. Sökmotorer, som till         
exempel Google presenterar riktlinjer som bör följas, om dessa riktlinjer inte           
följs kan det leda till att en webbsida blir utesluten i indexeringsprocessen            
(Boutet, Quoniam & Smith, 2012, s. 443). 

2.5.1 On-page och off-page SEO 
Det finns två typer av tekniker när man pratar om sökmotoroptimering,           
on-page och off-page (Patil et al., 2013, s. 12). Dessa två tekniker är lika              
viktiga om man vill uppnå maximal exponering i sökmotorer. 
 

3Organiska rankingsalgoritmer: Algoritmer har skapats av Google och andra sökmotorer för att 
bestämma vilka obetalda sidor som motsvarar den sökterm som är aktuell, därefter rangordnas 
dem och presenteras i visuell form för användaren i sökmotorn.  
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On-page optimering handlar om de delar som webbutvecklaren direkt har          
kontroll över på webbplatsen. Enligt Patil et al. (2013, s. 12) och Gunjan et al.               
(2012, s. 207) är det till exempel att se till att webbplatsens URL är              
SEO-vänlig, att webbplatsen har korrekt kod som inkluderar sidtitlar och          
metabeskrivningar, samt att de innehåller relevanta sökord. Det är också viktigt           
att formateringen är riktig och är uppbyggd med huvudrubriker (H1) och           
underrubriker (H2, H3, H4), samt att sökorden inkluderas i dessa element           
(Rehman & Khans, 2013, s. 106). On-page optimeringen handlar även om att            
webbplatsen har en bra laddningstid, om att skapa en bra          
informationsarkitektur, strukturering och organisering av länkar, samt       
användning av relevanta sökord och sökfraser (Rehman & Khan, 2013, s. 106).            
Sharma A, Sharma P, och Sharma K (2016, s. 35) lyfter dessutom fram att              
långsvanssökord (long tail keywords) är en bra komplettering av sökord för att            
förbättra rankingen i sökmotorer då de har lägre sökvolym, vilket betyder           
mindre konkurrens.  
 
Off-page optimering handlar om processen att främja en webbplats på webben           
bland annat med hjälp av bakåtlänkar från betydelsefulla webbplatser (Rehman          
& Khan, 2013, s. 107) och marknadsföring i sociala medier (Gunjan et al.,             
2012, s. 207). Syftet är att bygga varumärkeskännedom, förbättra rankingen i           
sökmotorer och locka besökare från tredjepartswebbplatser (Sharma et al.,         
2016, s. 67).  

2.5.2 Vikten av topplacering och hög klickfrekvens 
Sökmotorer är den största källan för tillgång av information på internet. Att ha             
en topplacering i sökmotorer är viktigt om syftet med webbplatsen är att rikta             
sig till en stor publik (Egri & Bayrak, 2014, s. 342). Det är essentiellt att sträva                
efter en hög placering i sökmotorer då det framgår av Killoran (2013, s. 55) att               
tidigare studier har visat att användare tenderar att hålla sig till de första             
sökresultaten på den första sökresultatsidan. Därför anser Killoran (2013, s. 55)           
att det är viktigt att företag har en topplacering i sökmotorer för att kunna öka               
den organiska trafiken till webbplatsen, samtidigt som företaget kan skapa nya           
kund förbindelser.  
 
Killoran (2013) poängterar dock, precis som Rehman och Khan (2013, s.           
102-106) vikten av relevant och uppdaterad information på en webbplats.          
Förses en webbsida med sökord och metabeskrivningar som inte är          
representativ till innehållet finns det en stor risk att användarna väljer att lämna             
webbplatsen för en ny sökning. Den här typen av användarbeteende kan           
resultera i att sidan kan få en hög avvisningsfrekvens, och kommer därför att             
försämra rankingen i sökmotorer. Killoran (2013, s. 55) klargör att det är            
viktigt att innehållet på varje webbsida är lockande, samt relevant för att            
uppmuntra en hög klickfrekvens, medan hindra en hög avvisningsfrekvens. 

2.5.3 Betydelsefulla rankingfaktorer inom SEO 
Enligt Patil et al. (2013, s. 11) och Gunjan et al. (2012, s. 208) anses titeln var                 
ett av de viktigaste elementen vid ranking av en webbsida. Titeln ska enligt             
Enge et al. (2015, s. 304) aldrig överstiga 50 tecken för bästa resultat. Den              

13 

 



 

önskade längden av titel-taggarna kan dock variera då Killoran (2013, s. 60)            
skriver att en titel inte bör överstiga 64 tecken inklusive blanksteg. 
 
Spindlar söker efter allt unikt innehåll som finns på sidan och det är därför              
grundläggande att alla <p> element har relevant och unikt innehåll (Enge et al.,             
2015, s. 86). Enge et al. (2015, s. 333, 304) förklarar att det även är viktigt att                 
undvika duplicerat innehåll, samt bör innehållet, titeln och metabeskrivningen         
spegla varandra för att lyckas med optimeringen. På grund av att sökmotorer            
bara läser av HTML dokumentet kommer metabeskrivningen ha en stor          
påverkan på hur många klick en webbplats får (Enge et al., 2015, s. 86). Enge               
et al. (2015, s. 307) påpekar att det är extremt viktigt att placera relevanta              
sökord i metabeskrivningen då de har en stor inverkan gällande synlighet i            
sökresultatet. Det är även av vikt att metabeskrivningen aldrig överstiger 140           
tecken då det är vad Google för tillfället visar på sökresultatsidan (Enge et al.,              
2015, s. 306). Ett annat element Enge et al. (2015, s. 88) skriver om, är att                
sökmotorer kan läsa den alternativa texten (alt-text). Den alternativa texten          
framträder, eller läses upp för de användare som av någon anledning inte kan ta              
del av bilderna på webbplatsen. Alt-texten är idag också avsedd för att bli läst              
av sökmotorernas spindlar och det är därför viktigt att placera sökord i            
alt-texten för bilder, det för att lyckas bra med optimeringen (Patil et al., 2013,              
s. 11; Rehman & Khans, 2013, s. 106). En annan faktor som anses vara viktig               
är antalet länkar som finns på en webbplats. 
 
Enge et al. (2015, s. 108) refererar till Moz som regelbundet genomför            
undersökningar med ledande personer inom SEO för att redovisa vilka de mest            
betydelsefulla rankingfaktorer inom sökmotoroptimering är. Bland annat anses        
placering av sökord och sökfraser i speciella delar av HTML dokumentet, till            
exempel i titeln, huvudrubriker, underrubriker och i alt-text, vara viktigt. 

2.6 Analysverktyg 
I det här avsnittet redovisas de analysverktyg som har använts för att analysera             
och tolka insamlad data. Inledningsvis presenteras det analysverktyg som vi          
har använt inom användbarhet för att utveckla och tolka data från           
användbarhetstestet. Avslutningsvis har vi sammanställt ett analysverktyg för        
metoden inventering av SEO-relevanta element som har utförts med fokus på           
sökmotoroptimering. 

2.6.1 Användbarhetstest 
Vi valde att utgå från Jakob Nielsen när vi skapade vårt analysverktyg för             
användbarhetstestet. Jakob Nielsen har en doktorsexamen i       
människa-datorinteraktion (MDI) (human-computer interaction) från     
Danmarks Tekniska Universitet i Köpenhamn. 
 
Nielsen definierar användbarhet med hjälp av fem kvalitetskomponenter:  
 

● “Learnability: How easy is it for users to accomplish basic tasks the first time              
they encounter the design? 
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● Efficiency: Once users have learned the design, how quickly can they perform            
tasks? 

● Memorability: When users return to the design after a period of not using it,              
how easily can they reestablish proficiency? 

● Errors: How many errors do users make, how severe are these errors, and             
how easily can they recover from the errors? 

● Satisfaction: How pleasant is it to use the design?” (Nielsen, 2012). 
 
Fler författare nämner olika komponenter inom användbarhet, bland annat         
pratar Sharp et al. (2015, s. 19) om sex stycken mål inom användbarhet:             
effektivitet (effectiveness), säkerhet, utility, effektivitet (efficiency), lärbarhet       
och minnesvärdhet. Tre av komponenter är identiska om man jämför Sharp et            
al. (2012) med Nielsens. Nielsen (2012) påpekar att det finns fler viktiga            
kvalitetsegenskaper när det gäller användbarhet på webben, bland annat utility.          
Vi valde dock att begränsa vår tolkning och användning av begreppet till            
Nielsens fem komponenter. Vi anser att hans förklaringar täcker de områden           
vår studie berör. 
 
Nielsens fem komponenter inom användbarhet kan omvandlas till frågor som          
webbutvecklaren kan använda som hjälpmedel för att bedöma olika aspekter av           
en interaktiv produkt. Att ställa frågor som exempelvis “är systemet enkelt att            
använda” är enligt Sharp et al. (2015, s. 19) ett mindre effektivt sätt att              
identifiera potentiella problem i en produkt, och föreslår istället att          
webbutvecklaren ska fråga mer detaljerade frågor som till exempel “Hur lång           
tid tar det för en användare att förstå hur man ska använda produktens mest              
grundläggande funktioner?” eller “Är det möjligt för användaren att lära sig           
hur produkten fungerar genom att utforska gränssnittet, och hur svårt kommer           
det att vara för användaren att lära sig alla funktioner på detta sätt?”. Dessa              
frågor kommer att framkalla mer information för att ta reda på om en produkt              
är användbar eller inte (Sharp et al., 2015, s. 19). 

2.6.2 Inventering av SEO- relaterade element 
Enligt Enge et al. (2015, s. 84) kan sökmotorers automatiserade robotar endast            
analysera rådata från HTML dokumentet. Det är därför viktigt att utföra en            
inventeringen för att kontrollera att varje webbsida är synlig för spindlarna. Att            
kontrollera innehållet och att HTML dokumentet har korrekt formateringen är          
en essentiell del vid utvecklingen av en webbplats. Vi har utfört en inventering             
av SEO-relevanta element för att identifiera de brister som finns inom           
sökmotoroptimeringen på specifika webbsidor på sodra.com (se bilaga B för          
val av sidor, hypoteser och tabell). Hypoteserna i tabellen som användes vid            
inventeringen av SEO-relevanta element är utvecklad utifrån den information         
som presenterades i tidigare forskning om sökmotoroptimering (se avsnitt 2.4).          
Se avsnitt 3.2 för att ta del av hur vi utvecklade tabellen och hypoteserna, samt               
hur vi gick tillväga för att genomföra inventeringen. 
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3 Metod och material 

I följande kapitel presenteras de metoder vi valde för att samla in data. Här              
beskrivs valet av metoder, hur de kompletterar varandra och det urval vi har             
gjort. I kapitlet redovisas även tillvägagångssättet av metoderna, information         
om hur analysen genomfördes av den insamlade datan, samt presenteras          
information om hur vi tillämpade de valda analysverktygen för att analysera           
och tolka materialet.  
 
För att få en omfattande undersökning har vi valt att kombinera en kvalitativ             
metod (användbarhetstest) med två kvantitativa metoder (inventering av        
SEO-relevanta element och sökordsanalys). Metoderna har dessutom anpassats        
och korrigerats utifrån vårt syfte för att kunna besvara våra frågeställningar på            
bästa sätt. Kvantitativ forskning beskrivs av Backman (2016, s. 35) som de            
metoder som kan mätas med hjälp av matematik och statistik. Enligt Patton            
(2002, s. 4) kan kvalitativ data ge upphov till en mer detaljerad beskrivning av              
människors aktiviteter och beteende, för att få en djupare förståelse hur den            
enskilda individen upplever något. Den här datan kan till exempel samlas in            
genom observationer och intervjuer där direkta citat kan antecknas (Patton,          
2002, s. 4). Sharp et al. (2015, s. 277) skriver dock att en datainsamling kan               
resultera i både kvalitativ och kvantitativ data. Där exempelvis kvantitativ data           
av en observation oftast handlar om hur många minuter det tar för en person att               
utföra en uppgift. Medan Sharp et al. (2015, s. 277) förklarar att kvalitativ data              
är den data som noterar känslor av exempelvis frustration. 
 
Nedan följer information om de tre valda metoderna som har använts.  

3.1 Användbarhetstest 
För att ta reda på om en webbplats är användbar i mobila enheter föreslår Elah               
(2014, s. 110) att ett användbarhetstest utförs på webbplatsen med hjälp av en             
mobil enhet. Användbarhetstester används för att undersöka vilka problem         
användaren kan ha när de använder sig av ett system (Green & Pearson, 2006,              
s. 66). Genom att utföra användbarhetstester kan man bland annat se hur lång             
tid det tar för användaren att slutföra en uppgift, antal användare som gör             
samma typ av fel och antal användare som framgångsrikt lyckas slutföra en            
uppgift (Sharp et al., 2015, s. 475). Att samla data om användarna när de utför               
predestinerade uppgifter är enligt Sharp et al. (2015) en central komponent av            
användbarhetstestning. Vi valde därför att utföra ett användbarhetstest med         
tänka-högt-metoden för att få chansen att observera användare när de          
interagerar med webbplatsen och utför dagliga uppgifter för att kunna mäta           
webbplatsens användbarhet. Användbarhetstestet gav oss chansen att ta del av          
hur användarna upplever webbplatsen, och hur de reagerar när de stöter på ett             
problem. 
 
Användbarhetstestet avslutades med en intervju där vi fick chansen att ställa           
frågor om något behövdes förtydligas. Intervjun var en så kallad          
semistrukturerad intervju. Blandford (2013) förklarar semistrukturerade      
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intervjuer som en intervju där många frågor är planerade i förväg men att det              
samtidigt finns plats för diskussion utöver de förbestämda frågorna. Det kan           
resultera i att oväntade diskussioner uppstår. 
 
Berndt, Furniss och Blandford (2015 s. 432) refererar till Beyer och Holtzblatt            
(1998) som hävdar att en observation och en intervju kan ge tillgång till             
oartikulerad kunskap hos användaren. Användarna uppmanades att tänka högt         
under observationen. Att be användarna tänka högt innebär att de artikulerar           
sina tankar samtidigt som de arbetar med ett system (Blandford, 2013, kap.            
52.6.3). Nielsen (2012) påpekar att det är viktigt att få användarens           
obearbetade tankeström men att det finns en risk att de inte uttrycker sig förrän              
de tänkt igenom situationen. Man kan undvika detta genom att påminna           
testpersonerna att deras genuina tankar är betydelsefulla. 
 
Användbarhetstestet utfördes för att få en djupare förståelse över hur användare           
upplever webbplatsen med avseende på användbarheten i ett mobilt gränssnitt,          
samt för att identifiera möjliga användbarhetsproblem. Tanken var att         
användbarhetstestet skulle hjälpa oss att besvara frågeställning 1. För att ta del            
av uppgifterna, samt frågorna som ställdes till studiedeltagarna, se bilaga A. 

3.1.1 Material och urval vid användbarhetstestet 
För att minska variabiliteten i vår undersökning valde vi att begränsa oss till             
Apples iPhone, operativsystemet iOS, samt webbläsaren Safari. Apple iPhone         
valdes då en undersökning av Svenskarna och internet 2016 (Davidsson &           
Findahl, 2016) visar att iPhone är den vanligaste mobilmodellen bland          
svenskarna (41 procent). Data från Google Analytics visar även att 58,82           
procent av Södras mobila användare besöker webbplatsen med        
operativsystemet iOS.  
 
På grund av att vi inte har haft möjligheten att nå Södras primära målgrupp              
(medlemmar/kunder) valde vi att begränsa vår undersökning till nya besökare.          
Urvalet skedde med hänsyn till att vi inte befann oss tillräckligt nära människor             
ur målgruppen. För att utföra undersökningen måste testpersonerna vara fysiskt          
närvarande för att vi ska kunna observera hur de interagerar med webbplatsen.            
Vi hade dessutom inte tillgång till inloggningssystemet på Södras webbplats          
och därför valde vi att utföra testet på de offentliga sidorna på sodra.com. Vi              
gjorde ett bekvämlighetsurval där vi tog kontakt med studiedeltagarna via          
telefon och e-post för att presentera vår studie. De personer som blev            
kontaktade var personer som befann sig nära oss vid undersökningstillfället. De           
fick information om att de bara kunde delta i vår studie om de aldrig tidigare               
besökt webbplatsen sodra.com. Sju personer av de som blev kontaktade var           
tillgängliga under den vecka vi hade planerat in att utföra användbarhetstestet,           
samt hade de aldrig tidigare interagerat med Södras webbplats. Resultatet av de            
tillgängliga studiedeltagarna blev fyra män och tre kvinnor, med en          
åldersfördelning mellan 23 och 60 år. Vi försökte återskapa den data som visas             
i Google Analytics angående målgruppen, men på personer som tidigare inte           
använt webbplatsen. Data som presenterades i Google Analytics visade på en           
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bred och varierad målgrupp, både då det gäller kön och ålder, därför valde vi              
att kontakta kvinnor och män i olika åldrar. 
 
Ett bekvämlighetsurval kan ha brister då det inte representerar den riktiga           
populationen. Borg och Westerlund (2012, s. 26) skriver att om en           
undersökning av något allmänt ska ske, har det ingen större betydelse om det är              
personer från närmaste bekantskapskretsen, då varje person fortfarande har en          
enskild upplevelse. Vi testade hur nya besökare uppfattade användbarheten av          
de offentliga sidorna på sodra.com, och ingen av testpersonerna i vår studie            
hade sedan tidigare erfarenhet av webbplatsen. Vi bedömde därför att vår           
undersökning utgår från en allmän aspekt. På grund av urvalet av           
studiedeltagare kan vår studie att ha begränsningar när det gäller slutresultatet.           
Ett bekvämlighetsurval kan få konsekvenser och kan leda till missvisande          
resultat då den riktiga målgruppen inte har inkluderats i undersökningen.          
Eftersom användbarhetstestet inte utfördes på den riktiga populationen får         
Södra inte information gällande de webbsidor som besöks regelbundet av          
medlemmar och kunder. Många företag lägger troligtvis stort fokus på          
målgruppen när webbplatsen utvecklas och uppdateras. Det kan därför vara bra           
att få information om hur nya besökare uppfattar webbplatsen, och vad som            
behöver utvecklas för att webbsidorna ska upplevas som tillfredsställande även          
hos de nya besökarna.  
 
Uppgifterna till användbarhetstestet skapades genom att studera de fem         
kvalitetskomponenter inom användbarhet som anses vara ett hjälpmedel för att          
bedöma olika aspekter av användbarhet på en webbplats (se avsnitt 2.6.1). Vi            
studerade hur användarna utförde grundläggande uppgifter första gången de         
mötte gränssnittet för att se hur lätt sodra.com är att använda. Vi fick också ta               
del av hur snabbt de kunde utföra uppgifter när de bekantat sig med             
webbplatsen, samt vilka typ av fel användarna gjorde när de interagerade med            
gränssnittet och om de kunde återhämta sig från misstagen. Vi testade även            
systemet genom att be användarna utföra samma uppgift två gånger.          
Testpersonerna fick utföra en uppgift i början av undersökningen för att sedan            
göra om samma uppgift i slutet av undersökningen. På så sätt kunde vi se om               
det var lätt för användarna att återupprätta sina kunskaper när de interagerade            
med sodra.com. Intervjufrågorna som ställdes har även sin grund i tidigare           
nämnda komponenter.  
 
Uppgifterna utvecklades även med hjälp av användarnas rörelsemönster på         
sodra.com som vi tog del av i Google Analytics (se figur 1). Data gav              
information om vilka webbsidor som har flest sidvisningar och några av de            
mest populära sidorna valdes till användbarhetstestet, exempelvis Lediga jobb         
och Om Södra. Vi har även tagit hänsyn till att vår målgrupp är nya besökare               
och har anpassat uppgifterna därefter.  
 
För att underlätta analysen och transkriberingen av undersökningen filmades         
observationen så att det skulle vara enklare att notera de händelser som skedde             
i efterhand. Programmet Apowersoft iPhone Recorder användes även för att få           
en detaljerad redovisning över hur användarna navigerar sig på webbplatsen. 
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Figur 1. Skärmdump från Google Analytics som visar vilket webbplatsinnehåll som har            
flest sidvisningar. Vi valde ut några av de mest populära offentliga sidorna (de sidor som               
inte kräver inlogg) vid utveckling av uppgifterna och frågorna till vårt användbarhetstest            
(återgiven med uppdragsgivarens tillstånd). 

3.1.2 Tillvägagångssätt vid användbarhetstestet 
Användbarhetstestet utfördes på sju personer. Undersökningen började med att         
personerna informerades muntligt om hur undersökningen skulle gå till, och          
sedan fick de ta del av en skriftlig beskrivning där deltagarna även            
informerades om etiska förhållningssätt och att de när som helst under           
observationen kunde välja att avbryta. Vi valde att informera deltagarna både i            
tal och skrift då Bell (2006, s. 157) skriver att man alltid bör ge deltagarna tid                
att fundera över vad det är dem ger sig in på, för att minska risken att                
deltagarna avbryter mitt i undersökningen. Den skriftliga beskrivningen finns i          
bilaga A som innehåller information om hur en kontextuell undersökning går           
till, samt information om användbarhet och etiska förhållningssätt. Bilagan         
innehåller även de uppgifter som användarna utförde, samt de intervjufrågor          
som ställdes vid användbarhetstestet. Observera att i bilaga A benämns          
metoden användbarhetstest som kontextuell undersökning. Det på grund av att          
vi i början av studien betecknade metoden som en kontextuell undersökning.           
Beskrivningen av tillvägagångssättet är densamma, bara att metoden liknade ett          
användbarhetstest snarare än en kontextuell undersökning och vi valde då att           
byta namn på metoden. 
 
Efter att testpersonerna läst igenom bilagan började undersökningen med att de           
fick utföra uppgifter på webbplatsen sodra.com (se bilaga A). Användarnas          
navigering på webbplatsen spelades in med hjälp av verktyget Apowersoft          
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iPhone Recorder, samtidigt kompletterades det med en videokamera för att          
filma testpersonernas händer för att få en tydligare bild av deras navigering på             
webbplatsen. Videokameran användes även för att spela in ljudet vid          
användbarhetstestet då testpersonerna ombads att tänka högt när de utförde          
uppgifterna. Genom att be användarna att tänka högt fanns det en möjlighet att             
upptäcka vad användarna verkligen tyckte om designen. 
 
Efter att testpersonerna utfört alla uppgifter avslutade vi undersökningen med          
en semistrukturerad intervju (se bilaga A för intervjufrågor). En         
semistrukturerad intervju var vald då Blandford (2013) påpekar att denna typ           
av intervju kan leda till oväntade diskussioner. Diskussioner utöver våra          
förutbestämda frågor hjälpte oss att identifiera problem på webbplatsen som vi           
annars kanske inte hade upptäckt. En semistrukturerad intervju valdes även för           
att låta samtalet följa en naturlig väg. Intervjun spelades även in med hjälp av              
en videokamera. Videokameran användes dock bara för att plocka upp ljudet           
av intervjun. Kameran var riktad mot golvet under hela samtalet så att personen             
som intervjuades skulle förbli anonym.  
 
Användbarhetstesterna och intervjuerna fördelades mellan oss båda då vi under          
tiden för undersökningen var bosatta i olika länder. Varje användbarhetstest          
och intervju spelades in med ljud och bild så att materialet fanns tillgängligt i              
efterhand och vi kunde ta del av varandras inspelningar. Användbarhetstesterna          
utfördes i deltagarnas hem. Om testpersonen ägde en iPhone utfördes testet i            
deras enhet, och de personer som ägde en annan mobiltelefon fick låna våra             
iPhones under användbarhetstestet. Det kunde dock resultera i att de personer           
som inte var vana vid att använda en iPhone skulle ha svårare att utföra              
uppgifterna. Två av sju testpersoner hade inte en egen iPhone. Det visade sig             
dock att dessa två personer inte hade några svårigheter under          
användbarhetstestet då de tidigare bekantat sig med telefonmodellen, men för          
tillfället hade en annan mobiltelefon. Alla tester genomfördes enskilt med          
respektive testperson. 

3.1.3 Analys av användbarhetstestet 
Efter genomförandet av användbarhetstestet transkriberades materialet. Namn       
och personuppgifter togs bort vid transkriberingen. När allt var dokumenterat          
på papper kategoriserades användarnas beteenden och intervjusvar för att         
enklare kunna se hur många personer som stött på samma typ av problem.             
Enligt Sharp et al. (2015, s. 293) kan observationer och intervjuer analyseras på             
en mer detaljerad nivå när beteenden och svar grupperas då det är enklare att se               
trender och liknande påståenden. Kommentarer och beteenden som observerats         
sorterades in och antecknades under en lista, innehållande de fem          
kvalitetskomponenter som Nielsen (2012) talar om (lärbarhet, effektivitet,        
minnesvärdhet, errors/fel, tillfredsställelse). De sorterades för att identifiera        
vilken kategori de användbarhetsproblem som har uppstått tillhör. Analysen av          
resultaten påbörjades enskilt med en grovsortering av alla beteenden och          
intervjusvar, sedan jämförde vi varandras sortering. Tydliga likheter fanns vid          
grupperingen och de beteenden/svar som vi var osäkra på diskuterades för att            
sedan tillsammans placera dem i den kategori vi ansåg mest passande. 
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3.1.4 Forskningsetiska överväganden  
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och    
nyttjandekravet är fyra principer som Vetenskapsrådet har framlagt inom         
forskningsetik som bör appliceras för att skydda testpersonernas integritet.  
 
Informationskravet handlar om att: “Forskaren skall informera uppgiftslämnare        
och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som           
gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att deltagandet är            
frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan” (Vetenskapsrådet,            
2002, s. 7). I den inledande presentationen av användbarhetstestet informerades          
studiedeltagarna om syftet med undersökningen samt syftet med deras         
deltagande. Deltagarna fick även information om att de när som helst under            
undersökningen kunde dra tillbaka sin medverkan utan negativa påföljder och          
att rapporten kommer att bli en offentlig handling. Informationen presenterades          
för deltagarna både muntligt och i skrift (se bilaga A). Vi inkluderade även ett              
samtyckesformulär där varje deltagare fick skriva under att de förstår          
innebörden av studien och deras rättigheter. Detta går tillsammans med          
samtyckeskravet som handlar om att forskaren ska inhämta studiedeltagarens         
samtycke (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9.) 
 
Under användbarhetstestet valde vi att endast filma mobilskärmen och         
deltagarnas händer för att dölja deltagarnas identiteter. Deltagarnas namn         
används inte i rapporten eller i transkriberingen av materialet för att undvika            
kränkning av den personliga integriteten. Konfidentialitetskravet säger       
“Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största           
möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt          
att obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12.).  
 
Data som har inhämtas för denna studie kommer bara att användas för denna             
rapport i fråga. Vetenskapsrådets (2012, s. 14) sista princip om nyttjandekravet           
fastslår att forskare inte får sälja eller låna ut information om deltagare till             
företag eller andra ändamål. Alla personuppgifter inhämtade för denna studie          
kommer att förbli skyddade. 

3.2 Inventering av SEO-relevanta element 
En inventering av SEO-relevanta element hjälper till att identifiera innehållet          
på en webbplats. Med hjälp av inventeringen kan vi få kunskap om vad som              
behöver utvecklas på webbplatsen. Metoden är anpassad utifrån vårt arbete          
kring sodra.com och vi valde att utgå från hypoteser som fokuserats kring            
sökmotoroptimering. 
 
Sökmotorers spindlar lägger en stor vikt på innehållet av en webbplats och gör             
en detaljerad analys av varje webbsida vid indexering (Enge et al., 2015, s. 82).              
Sökmotorerna analyserar alla ord och fraser som syns på en webbplats och            
skapar sedan en karta över all data. Dessa spindlar har dock begränsningar då             
de inte förstår allt som finns på en webbplats (Enge et al., 2015, s. 83). Därför                

21 

 



 

är det viktigt att göra en inventering för att kontrollera att sökmotorerna kan             
läsa all nödvändig data på webbplatsen. Vi valde att göra en inventering av             
SEO-relevanta element för att på bästa sätt lyckas besvara frågeställning 2.           
Inventeringen kunde hjälpa oss att identifiera de brister som fanns på           
webbplatsen gällande sökmotoroptimering, och med hjälp av tidigare forskning         
kunde vi ta fram konkreta utvecklingsförslag som kan användas för att           
förhoppningsvis ranka webbsidorna bättre i sökmotorer.  
 
För att kunna utföra inventeringen hade vi skapat en tabell som innehöll 15             
hypoteser (se bilaga B). Hypoteserna kunde besvaras som sanna (1) eller falska            
(0), och de valda webbsidorna granskades med hjälp av Safaris Web Inspector.            
Hypoteserna valdes ut efter de element som anses vara de viktigaste delarna            
vid sökmotoroptimering av en webbplats.  

3.2.1 Material och urval vid inventeringen 
Analysen av Södras webbsidor genomfördes med hjälp av Safaris Web          
Inspector som kunde granska webbplatsens kod. Vi utgick från 15 hypoteser           
när webbinnehållet granskades. Hypoteserna utvecklades genom att ta del av          
relevant litteratur, och sedan anpassades dem så att de kunde utföras på en             
webbplats (se avsnitt 2.5 och 2.6.2). Hypoteserna handlade till exempel om           
huruvida respektive sida hade en sidtitel och metabeskrivning, samt om de höll            
sig till de teckenbegränsningar som fanns för dessa element. Vi valde att följa             
Enge et al. (2015, s. 304) råd vid teckenbegränsningar i metabeskrivningen           
istället för Killorans (2013, s.60). Enge förklarar att det inte finns någon strikt             
regel på hur många tecken som kommer att visas på sökresultatsidan, men att             
man alltid ska vara medveten om att det finns begränsningar. Vi ansåg att det              
var bättre att hålla sig till det lägre rekommenderade antal tecken för att             
undvika risken att titeln blir kapad på sökresultatsidan. Vi granskade även om            
sökordet som optimerats på den aktuella sidan fanns i titeln,          
metabeskrivningen, huvudrubriker, underrubriker och om sökordet används i        
synonymer eller i långsvanssökord. Vi kontrollerade även om webbsidan hade          
länkar eller om sidan var uppbyggd som en återvändsgränd.  
 
Ett urval gjordes när det gäller de webbsidor som har granskats. Det på grund              
av begränsade tidsramar för arbetet, samt på grund av den informationsmängd           
som fanns på sodra.com. Vi valde att analysera fem sidor: Startsidan, Grön el,             
Bli medlem, Röjning och Pappersmassa. Sökorden som användes var grön el,           
bli medlem, röjning, pappersmassa och Södra (startsidan). Valet av         
webbsidorna gjordes utifrån en lista av sökord som Södra hade presenterat för            
oss. Listan representerar de nyckelord som Södra anser är viktiga för företaget            
(se bilaga C). Vi valde ut sidorna: Grön el, Röjning och Pappersmassa utifrån             
listan vi blev tilldelad. Vi analyserade även populariteten på webbsidorna i           
Google Analytics och valde startsidan och webbsidan Bli medlem utifrån den           
datan. Bli medlem valdes då många av de mest populära sidorna handlar om             
medlemskap och vi ansåg att det är en viktigt sida för Södras målgrupp att hitta               
till. Google Analytics presenterade dock webbsidor med fler sidvisningar än          
exempelvis Bli medlem, men majoriteten av sidorna som presenterades högst          
upp i listan är sidor som endast är till för inloggade medlemmar och vi hade               
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inte tillgång till de webbsidorna på sodra.com. Andra sidor som rankas högt i             
Google Analytics hade inte tillräckligt med innehåll för att vi ska kunna utföra             
en bra inventering på sidan. 

3.2.2 Tillvägagångssätt vid inventeringen 
Fem webbsidor på sodra.com valdes utifrån den sökordslista vår kontaktperson          
på Södra tilldelat oss (se avsnitt 3.2.1 för detaljerad beskrivning av val). Vi             
utgick ifrån en tabell när vi analyserade webbsidor på sodra.com. Tabellen           
utvecklades utifrån riktlinjer som tidigare forskning och studier (se avsnitt 2.5           
och 2.6.2) har visat är viktiga element att inkludera på en webbsida för att              
maximera chanserna att rankas högre i sökmotorer som till exempel Google.  
 
Vi skrev ned dessa element som bland annat handlade om webbsidorna hade en             
titel och metabeskrivning, om relevanta sökord användes i titeln,         
metabeskrivningen, alt-text i bilder, huvudrubriker och underrubriker, samt om         
länkar var inkluderade på webbsidorna. Dessa viktiga element formulerades         
sedan om till 15 hypoteser som kunde besvaras som sanna (1) eller falska (0).              
Vi valde att utveckla en egen tabell eftersom att inga färdiga mallar hittades för              
att undersöka sökmotoroptimeringen på en webbplats. Vi valde därför att utgå           
från de riktlinjer som framlyfts som grundläggande komponenter att inkludera          
för att sökmotoroptimera en webbplats (se avsnitt 2.5 och 2.6.2). Innehållet och            
koden inspekterades sedan på webbsidorna med hjälp av Safaris Web          
Inspector. Resultaten antecknades direkt i tabellen med en 0:a om hypotesen           
var falsk, och en 1:a om hypotesen var sann. Rådata av resultatet kan tas del av                
i bilaga B.  
 
Inventeringen av SEO-relevanta element utfördes av oss båda separat, där vi           
sedan jämförde tabellerna med varandra. Vid två tillfällen uppstod det olikheter           
i vår data angående om en titel och metabeskrivning representerade innehållet           
på webbplatsen bra eller dåligt. Vi diskuterade olikheterna för att sedan           
bestämma om hypotesen var sann eller falsk. Vi valde att utföra den här delen              
separat för att slutresultatet skulle bli tillförlitligt.  

3.2.3 Analys av inventeringen 
Tabellen (se bilaga B) som framställdes vi utförandet av inventeringen          
skapades då det är ett tydligt sätt att presentera resultatet på. Hypoteserna            
utvecklades med hjälp av analysverktyget som presenterades i avsnitt 2.6.2.          
När resultatet av inventeringen antecknats i tabellen, kunde vi på ett enkelt sätt             
identifiera tydliga trender på webbsidorna. Vi kunde till exempel se om det            
fanns en tendens av att metabeskrivningarna alltid var för långa, eller om            
sökord oftast uteslöts från speciella delar av HTML-dokumentet. Vi         
analyserade resultaten och antecknade de största trenderna för att förstå vilka           
brister som fanns inom sökmotoroptimeringen på webbsidorna. Längst ned i          
tabellen har slutpoängen för varje webbsida antecknats för att kunna se vilka            
sidor som hade lägre poäng och bör optimeras bättre. Analysverktyget hjälpte           
oss på ett effektivt sätt att se vad som bör optimeras bättre på webbplatsen. Det               
gav oss en överblick över vad som behövde utvecklas på webbsidorna, vilket är             
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användbart då vi även skulle förse Södra med utvecklingsförslag när det gäller            
sökmotoroptimering. 

3.3 Sökordsanalys 
Innan en webbutvecklare optimerar webbinnehållet på en webbplats är det          
viktigt att analysera sökfrågor som sidan kommer att optimeras med för att            
förstå sina besökare bättre (Killoran, 2013, s. 56) och på så sätt välja ut de               
bästa sökorden till webbplatsen för att kunna rankas högre i sökmotorer. Vi            
valde därför att göra en sökordsanalys. Med hjälp av sökordsanalysen kunde vi            
analysera sökbeteendet av Södras användare, samt utforska relaterade sökord         
och sökfraser som Södra kan använda för att förbättra rankingen i sökmotorer.            
Killoran (2013, s. 56) tipsar om verktygen Google Keyword Planner, Keyword           
Tool och Google Trends för att ta fram de bästa sökorden. 
 
Två av verktygen som Killoran (2013) rekommenderade (Google Keyword         
Planner, Google Trends), samt Google Analytics och Google Search Console          
användes för att utföra metoden. Dessa verktyg valdes för att kunna göra en så              
fullständig utredning som möjligt. Metoden är anpassad utifrån vårt syfte och           
frågeställningar, samt med hänsyn till den datamängd vi fick tillgång till av            
Södra. Sökordsanalysen ansågs fungera som en bra komplettering till vår          
inventering av SEO-relevanta element (se avsnitt 3.2) då vi med hjälp av dessa             
verktyg kunde få fram specifik data över de sökord Södra har valt att använda              
på sina webbsidor. Vi kunde även ta fram fler relaterade sökord och sökfraser             
som kan hjälpa Södra i rankningen i sökmotorer. Sökordsanalysen var främst           
tänkt att besvara frågeställning 2B, men data från Google Analytics gav oss            
också användbar input för att utveckla vårt användbarhetstest som användes för           
att besvara frågeställning 1.  
 
Nedan presenteras respektive verktyg som har använts, samt hur de          
kompletterar varandra. 

3.3.1 Google Analytics och Google Search Console  
För att besvara våra frågeställningar behövde vi göra en analys av användarnas            
sökbeteende på sodra.com. Google Analytics försåg oss med data om hur           
användarna exempelvis navigerar sig på webbplatsen, vart de oftast stöter på           
problem, vilka sidor som har hög avvisningsfrekvens och vilka sidor som           
användarna spenderar längre tid på (Rosenfeld et al., 2015, s. 334). Data från             
Google Analytics hjälpte oss att se hur användare hittar till webbplatsen med            
hjälp av den inbyggda tjänsten Google Search Console, eller så kallad           
Webmaster Tool. Här analyserades sökord och söktermer som Södras         
målgrupp tidigare har använt för att hitta till webbplatsen. Vi fick också            
chansen att studera den genomsnittliga positionen i Googles sökresultatsida på          
speciella sökfrågor. Google Search Console visar också data över hur många           
gånger användare har klickat på Södras sida i jämförelse med antal gånger            
webbplatsen har visats på sökresultatsidan vid en sökfråga. Vi kunde se om            
Södras sida hade en genomsnittlig hög eller låg position på sökordet, samt om             
de hade en hög eller låg klickfrekvens. En bra komplettering till Google            
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Analytics är Google Keyword Planner som kan hämta sökvolymsintervaller         
och redovisa hundratals relaterade sökord och sökfraser (Killoran, 2013, s. 56). 

3.3.2 Google Keyword Planner 
Google Keyword Planner ger relaterade söktermer, uppskattad sökvolym,        
söktrender, och annonskostnaden för ett sökord (Enge et al., 2015, s. 210).            
Verktyget är i första hand avsedd att hjälpa kunder som betalar för annonser,             
men går lika bra att använda som planeringsverktyg för organisk          
sökmotoroptimering (Enge et al., 2015, s. 210). Google Keyword Planner          
användes för att få mer detaljerad information om de sökord Södras besökare            
använder för att komma in på webbplatsen (som vi har tagit fram med hjälp av               
Google Search Console), samt de sökord som optimerats på de utvalda sidorna            
i inventeringen. Resultatet av sökningen gav oss data om sökord (efter           
relevans), genomsnittlig månadssökning, samt om konkurrensen är hög eller         
låg (Enge et al., 2015, s. 211). Data användes för att få en bättre förståelse av                
sökordet, samt för att hitta fler relaterade sökord som Södra kan implementera            
på hemsidan för att i framtiden öka sin synlighet i sökmotorer.  

3.3.3 Google Trends 
Google Trends redovisar populariteten av ett sökord över tid, och över           
geografisk plats. Vi ansåg att Google Trends var en bra komplettering till            
Google Analytics och Google Keyword Planner då det är ett enkelt verktyg att             
använda för att jämföra olika sökord och sökfraser, samt ger möjligheten att ta             
del av data som visar hur speciella nyckelord har presterat över många år, samt              
säsongsvis. Google Trends ger dessutom enklare grafer, och en tydligare          
visualisering av de trender som finns, än exempelvis Google Keyword Planner           
(Enge et al., 2015, s. 217). Vi använde detta verktyg för att jämföra olika              
sökord (som vi tagit fram med hjälp av Google Keyword Planner) för att             
bedöma vilka av sökorden som är viktigast för Södra att använda i framtiden.  

3.3.4 Material och urval vid sökordsanalys 
De redskap som har använts för att utföra sökordsanalysen är de fyra            
analysverktygen Google erbjuder (se avsnitt 3.3). Vi fick fri tillgång till all data             
i Södras Google Analytics men valde att begränsat vår tidsperiod från 1 april             
2016 till 1 april 2017. Vi valde även att begränsa oss till att bara analysera data                
av den svenska versionen av Södras webbplats, med andra ord sodra.com/sv/.           
Det gjordes för att webbplatsen är uppdelad i olika språkversioner och vi valde             
att prioritera den svenska versionen då den primära målgruppen utgörs av           
svenskar.  
 
De sökord som användes i sökordsanalysen valdes bland annat utifrån de sidor            
som tidigare hade undersökts under inventeringen av SEO-relevanta element         
(exempelvis grön el). Besluten togs även utifrån en lista vi blev tilldelade av             
Södra där de presenterade de viktigaste sökorden för företaget (se bilaga C).            
Från listan återfann vi sökfrasen “Grön El”, samt valde vi även ut orden             
Träskiva och Trall. De här orden valdes med stöd från data som fanns             
tillgänglig i Google Search Console som vi analyserade för att se vilka sökord             
användare använder för att ta sig till webbplatsen. Sökordet “Träskiva” väckte           
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intresse då Google Search Console visade att denna sökfråga hade topplacering           
bland de sökfrågor användare använt för att ta sig in till Södras webbplats (se              
figur 2). Google Search Console visar att webbsidan har fått totalt åtta klick             
men har visats 422 gånger i Googles sökmotor, samt en låg klickfrekvens på             
1,9 procent. Det kan indikera att webbsidans innehåll bör förbättras och           
anpassas bättre till sökorden, samt kan placeringen i Google förbättras då sidan            
för tillfället har en genomsnittsposition på 9,2.  
 

Figur 2. Skärmdump från Google Search Console som visar de mest populära            
sökfrågorna Södras användare söker på. 

Sökordet “Trall” tyckte vi var intressant att analysera då det var placerat bland             
de mest populära sökfrågorna i Google Search Console. Dock var denna           
sökfråga inkluderade med sökordet Södra, det vill säga “Södra trall” (se figur            
2). Vi kontrollerade listan med viktiga sökord som vi blev tilldelade av Södra             
(se bilaga C) och sökordet fanns även där. Därför valde vi att utgå från              
sökordet trall. När vi granskade Södras webbsida om trallar kunde vi även se             
att ingen större användning av relevanta och relaterade sökord hade inkluderats           
i innehållet. Därför tänkte vi att vi kunde bidra med förslag genom att generera              
fler relaterade sökord med hjälp av Keyword Planner. 
 
En begränsning i den här metoden är att all data i Google Search Console är ny                
då Search Console endast kunde aktiveras av Södra. Det tog längre tid än             
förväntat (aktiverades 25 april 2017), vilket resulterade i att det inte fanns            
mycket data att läsa av vid analysen. En konsekvens av det är att datan kommer               
att se annorlunda ut om den analyseras vid ett senare tillfälle.  

3.3.5 Tillvägagångssätt vid sökordsanalys 
Sökordsanalysen påbörjades efter inventeringen av SEO-relevanta element var        
klar. Sökorden valdes bland annat ut efter de sökord som vi har använt under              
inventeringen. Dessa sökord flyttades över till Google Keyword Planner för att           
ta fram data över sökvolymer, samt för att se om konkurrensen var hög eller              
låg. Google Keyword Planner genererade en lista med relaterade sökord. Efter           
en noggrann granskning av sökorden och dess data, valdes de mest intressanta            
relaterade sökord och synonymer ut, och placerades i Google Trends för att få             
en tydligare visualisering av sökordens popularitet, och hur de har utvecklats           
över tid.  
 
Sökordanalysen avslutades med analysering av den data som fanns tillgänglig i           
Google Search Console för att förstå vilka sökfrågor Södras besökare använder           
för att hitta till webbplatsen. Här granskades även genomsnittsposition i          
Googles sökresultatsida på det specifika sökordet, samt jämfördes        
klickfrekvensen på webbsidan mot antal gånger sidan visats. De mest populära           
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och intressanta sökfrågorna valdes därefter ut. Sedan påbörjades samma         
process som ovan i Google Keyword Planner och Google Trends. De här            
sökorden valdes sist på grund av att vi inte hade fått tillgång till Google Search               
Console förrän i slutet av arbetet. 

3.3.6 Analys av sökordsanalys 
I Google Search Console analyserade vi vilka sökfrågor som var mest populära            
och vilka sidor som hade en hög, respektive låg klickfrekvens, samt om sidan             
hade en relativt hög eller låg placering på sökordet i Google. 
 
När sökfrågorna genererades i Google Keyword Planner skrevs de sökfrågor vi           
ansåg vara mest intressanta och relevanta ned i en lista, det vill säga de sökord               
vi ansåg passa som en bra synonym till sökordet i fråga, samt kollade vi på               
konkurrensen och antalet sökningar sökfrågan hade per månad. Informationen         
om sökordens konkurrens och antal sökningar per månad antecknades även i           
listan. Vi analyserade data i de aspekter om att det bör finnas varianter av              
sökordet med både låg och hög konkurrens, samt att ett långsvanssökord skulle            
väljas ut. Dessa val gjordes utifrån principer som har diskuterats i tidigare            
forskning (se avsnitt 2.5). Efter en noggrann granskning och diskussion kring           
dessa sökord valde vi ut de som på bästa sätt levde upp till våra förväntningar               
och kompletterade huvudsökordet (Trall, Träskiva och Grön el). Sedan         
placerades de valda relaterade sökorden i Google Trends för att få en tydligare             
visuell bild av sökordens popularitet över tid, och det slutgiltiga valet gjordes            
över vilka sökord vi rekommenderade till Södra. 
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4 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultaten av datainsamlingen parallellt med en          
analys. Inledningsvis introduceras resultatet och analysen av       
användbarhetstestet, sedan följer resultatet av vår inventering av SEO-relevanta         
element och sökordsanalys. 

4.1 Användbarhetstest 
Resultaten av undersökningen visar att webbplatsen i den mobila versionen av           
sodra.com är enkel att använda, men har ett fåtal användbarhetsproblem som           
kan försvåra uppgifter för användare. Nedan uppvisas resultatet från         
användbarhetstestet. Resultatet har kategoriserats och grupperats med hjälp av         
det framtagna analysverktyget som presenterades i avsnitt 2.6.1 utifrån         
Nielsens (2012) uppdelning av kvalitetskomponenter inom användbarhet.  

4.1.1 Effektivitet och tillfredsställelse 
Data som har samlats in visar att fem av sju personer upplevde att de fick               
scrolla mycket för att ta sig till rätt information. Samtliga personer upplevde            
även att det var besvärligt att ta sig tillbaka till den globala menyn om de               
befann sig långt ned på webbsidan på grund av att man endast kan nå den               
globala menyn genom att befinna sig längst upp, alternativt längst ned på            
webbplatsen. Längst ned på webbplatsen finns det en sidfotmeny som är           4

användbar om man som besökare är medveten om den. En av dessa fem             
personer testade även att interagera med webbplatsen i sidoläge vilket          
resulterade i att menyn la sig åt höger och lämnade ett tomt utrymme till              
vänster i menyn (se figur 3), det medförde ytterligare scrollade i menyn då ytan              
till vänster inte används. Den insamlade datan ger oss anledning att tro att             
webbplatsen i första hand är utvecklad för datorer och inte har anpassats            
fullständigt i mobila enheter.  

4 Sidfoten (footer) lokaliseras längst ned på webbplatsen. Sidfotsmenyn är placerad i sidfoten. 
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Figur 3. Skärmdump från den globala menyn när den visas i sidoläge (24 april 2017,               
återgiven med uppdragsgivarens tillstånd). 

Tre av sju personer kommenterade även att webbplatsen gick att scrolla i sidled             
och lämnade en vit kant till höger. Vid observationen uppmärksammade vi           
dock att alla testpersoner mer än en gång justerade webbplatsen. Det hände på             
grund av att innehållet rör sig i sidled vid normal scrollning i mobil enhet. De               
resterande fyra valde att inte kommentera detta under intervjun vilket kan bero            
på att de inte upplevde det som något större problem, eller att de inte minns det                
då ingen av de avslutande intervjufrågorna handlade om det problemet.          
Orsaken till att webbplatsen går att scrolla i sidled är på grund av överflödigt              
innehåll. Det är dock svårt att se vilken del av innehållet som inte är anpassat               
till en iPhone-skärm. Scrollar man längst ned på webbplatsen kan man se att             
linjen som tillhör sidfoten är längre än resterande linjer på webbplatsen. Det            
kan vara en anledning till att sidan går att röra i sidled (se avsnitt 5.2 för                
utvecklingsförslag).  
 
I den avslutande intervjun fick vi även kommentarer av två av användarna som             
hade upplevt att första intrycket av webbplatsen gav ett oprofessionellt intryck           
då halva rubriken på startsidan visades utanför skärmen.  
 
Fyra av sju personer upplevde även svårigheter vid lokalisering av information           
om medlemskap som skogsägare. Dessa fyra personer hade även svårt att hitta            
till formuläret där de kunde fylla i en intresseansökan. Två av sju personer             
hittade den här informationen via länken “Service och kundtjänst -          
Medlemsservice” som finns i sidfotsmenyn på kontaktsidan. Dessa två         
personer gick miste om allmän information om hur man kunde bli medlem som             
skogsägare, och vilka krav som fanns. De hamnade direkt vid ett           
kontaktformulär. De andra fem personerna valde att använda sig av          
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huvudmenyn och valde rubriken “Skogsägare - Medlemskap” och sedan         
använde de sig av länken “Bli medlem” på webbsidan Medlemskap. En av            
dessa fem personer scrollade väldigt snabbt på sidan och missade länken “Bli            
medlem” då den låg mellan två bilder. Resultatet visar att användarna har            
svårigheter att ta sig till informationen om medlemskap för skogsägare.          
Svårigheten med att lokalisera rätt information kan bero på en begränsad           
länkning i innehållet till den önskade destinationssidan, samt otydliga rubriker          
och hierarki i den globala menyn. 
 
Tre personer hade även svårigheter att fylla i formuläret om en           
medlemsansökan. Formuläret zoomades in för mycket vid interaktion och för          
att fylla i ett nytt sökfält fick testpersonen zooma ut sidan varje gång. De              
personer som hade svårigheter att fylla i formuläret hade iOS version 10.2 i             
mobiltelefonen, medan de andra deltagarna hade den senaste uppdateringen av          
operativsystemet 10.3.1. Orsaken till zoomingen vid formuläret berodde        
troligtvis på att iOS version 10.2 fungerade annorlunda i jämförelse med iOS            
10.3.1. 
 
Ovan identifierade problem kategoriserar vi under Nielsens (2012) fördelning         
som handlar om effektivitet och tillfredsställelse då scrollning både handlar om           
hur effektivt en uppgift går att utföra, men även hur tillfredsställda användarna            
känner sig. Problemet som handlar om lokalisering av information och felet           
som uppstod vid formuläret kan även grupperas under både effektivitet och           
tillfredsställelse.  

4.1.2 Errors/fel 
Inhämtad data visar att informationen om lediga jobb hos Södra var svår att             
lokalisera för alla testpersonerna när de använde sig av sökmotorn på           
webbplatsen. Det var den uppgift som tog längst tid att utföra med en             
genomsnittstid på 54,4 sekunder, vilket observerades då vi tittade igenom          
inspelningarna av användbarhetstestet. Det orsakades bland annat på grund av          
undermenyn som kommer upp nedanför sökmotorn och ovanför sökresultatet         
(se figur 4). Undermenyn gjorde det svårare för användarna att hitta till            
sökresultatet som presenterats. Det observerades då fem av sju testpersoner          
valde att interagera med undermenyn innan de scrollade längre ned på sidan            
där sökresultatet av deras sökning fanns, vid interaktion med menyn          
påverkades sökresultatet. I menyn fanns det en rubrik som heter Jobb (vilket            
var den knapp användarna valde att interagera med), klickar man på den får             
man inga träffar. Menyn är användbar vid de sökningar som genererar fler            
träffar, men i det mobila gränssnittet tar det fokus från sökresultatet. Tre av sju              
personer upplevde även en irritation när de skulle skriva in sin sökning i             
sökfältet då sidan automatiskt zoomade ut och lämnade en vit kant till höger             
(se figur 5). En av personerna kommenterade händelsen i den avslutande           
intervjun, medan de andra två gav en direkt respons vid interaktionen med            
sökmotorn i form av en suckning och en negativ kommentar. Problemet           
indikerar en brist i Södras interna sökmotor, samt en vag länkning till den             
önskade sidan. 
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Figur 4. Skärmdump (vänster) som visar menyn som kommer upp ovanför sökresultatet            
(24 april 2017, återgiven med uppdragsgivarens tillstånd). Figur 5. Skärmdump (höger)           
visar hur sidan zoomas ut vid användning av sökmotorn (24 april 2017, återgiven med              
uppdragsgivarens tillstånd). 

Det här problemet har kategoriserats under fel/errors då användarna inte hittade           
informationen de sökte direkt trots att informationen presenterades på samma          
sida som användarna först kom till. Vad som räknades som errors/fel var            
bestämt innan undersökningen påbörjades. Ett error/fel uppstår om användaren         
inte hittar den information de söker direkt, de vill säga om användaren behöver             
leta efter information på webbsidan de befinner sig på. För att ta del av mer               
information om hur användbarhetstestet gick till, se bilaga A. 

4.1.3 Lärbarhet 
Fyra av sju testpersoner upplevde att webbplatsen var enkel att lära. Dessa fyra             
testpersoner kommenterade i den avslutande intervjun att webbplatsen gav ett          
enkelt intryck och att den var enkel att förstå. “Jag gillade enkelheten med             
webbplatsen, det var lätt att förstå vart man skulle trycka” säger en av             
deltagarna i den avslutande intervjun angående frågan om vad testpersonen          
gillade med webbplatsen.  

4.1.4 Minnesvärdhet 
Alla testpersoner klarade den sista uppgiften som handlade om minnesvärdhet          
där vi testade systemet genom att se om användarna minns hur de utförde den              
första uppgiften. Uppgiften de utförde två gånger var att lokalisera          
huvudkontorets kontaktinformation. Alla personer uttryckte sig minnas vart        
huvudkontorets kontaktinformation var placerad då ingen av dem behövde         
söka efter informationen andra gången utan lyckades lokalisera den direkt.          
Resultatet kan bero på att den informationen var enkel att lokalisera, hade en             
annan uppgift upprepats hade kanske resultatet sett annorlunda ut. Vad hade           
hänt om uppgiften som upprepades handlade om lediga jobb istället? Skulle           
användarna ha lika enkelt att hitta tillbaka till den informationen, eller skulle            
testpersonerna uppleva samma frustrerande känsla som de gjorde första gången          
den informationen lokaliserades? Det här är en intressant fråga, och det kan            
rekommenderas att testa olika typer av uppgifter vid vidareutveckling av          
systemet.  
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Även om studien inte utfördes på Södras primära målgrupp upptäcktes          
allmänna problem, som bland annat scrollning i sidled, på webbplatsen. Hade           
studien utförts på målgruppen är chansen stor att liknande problem hade           
uppstått under användbarhetstestet. Majoriteten av problemen som upptäcktes        
kan uppstå för vem som helst, medlemmar och nya besökare. 

4.2 Inventering av SEO-relevanta element 
Genom att göra en inventering av SEO-relevanta element tog vi reda på om             
valda webbsidor på sodra.com levde upp till de riktlinjer som finns inom            
sökmotoroptimering, och var optimerad på bästa sätt för att lyckas nå en            
maximal exponering i sökmotorer. Den inhämtade datan presenteras i en tabell           
(se bilaga B) för att enklare redogöra resultatet av analysen.  
 
Inventeringen redovisade att Södras webbsidor oftast innehåller ett ord som          
sidtitel, till exempel “Massa” och “Röjning”. Det anses vara för kort för en             
fungerande titel då en titel ska vara lockande och säljande för att användaren             
ska trycka på den. Det namn som valts som sidtitel är dock sökordet som är               
optimerats på sidan, och representerar webbsidans innehåll bra. 
 
Som det framgår i tabellen kan man se att webbsidorna oftast har för långa              
metabeskrivningar, med en genomsnittslängd på 182,75 antal tecken (se bilaga          
B). Dock måste vi ha i åtanke att bara fem webbsidor granskades vid analysen,              
genomsnittslängden är därför bara framtagen utifrån de granskade sidorna och          
mer data är behövligt för att dra en slutsats över hela webbplatsen som helhet.              
Vi kan även se att i tre av fem fall representerar metabeskrivningen inte             
innehållet på webbsidan tillräckligt bra, och saknar de viktigaste sökorden. Tre           
av de fem sidorna som granskades hade inte placerat sökordet i           
metabeskrivningen. Vi kan dessutom konstatera att startsidan inte har en          
metabeskrivning.  
 
Data som har samlats in visar dessutom att Södra inte sökmotoroptimerar sina            
bilder på webbplatsen. Ingen av de granskade sidorna hade sökordet inkluderat           
i alt-texten för bilder, det på grund av att ingen av bilderna på de valda               
webbsidorna var försedd med en alternativ text. Det här kan skapa problematik            
för både användare och spindlar. Har användaren en synnedsättning, eller av           
någon annan anledning inte möjlighet att läsa av bilden i webbläsaren, kan inte             
användaren förstå vad bilden representerar. Gällande sökmotoroptimering så        
går Södra miste om chansen att bli hittad genom Googles bildarkiv, det vill             
säga att de väljer bort en chans att synas på webben. 
 
Vi kan även notera med hjälp av vår inventering av SEO-relevanta element att             
Södra har en brist på orienterings- och fördjupningslänkar på webbsidorna.          
Resultatet visar att tre av de fem analyserade webbsidorna saknar dessa typer            
av länkar. Fördjupnings- och orienteringslänkar är länkar som skapar         
överblick. De hjälper läsaren att hitta rätt ämnesområde och ger användaren           
möjligheten att enklare klicka sig runt på webbplatsen. De är användbara på            
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större webbplatser med mycket information. Saknar en webbplats interna         
länkar kan det vara svårare för besökarna att navigera sig på webbplatsen. Med             
hjälp av länkarna slipper användare använda sig av den globala menyn varje            
gång de ska ta sig vidare på webbplatsen. Brist på länkar på webbsidor kan              
också resultera i lägre ranking då framförallt Google bestämmer sidrankingen          
efter antalet länkar på (on-page) och till (off-page) webbsidan.  
 
Den inhämtade datan indikerar att Södra inte har optimerat sökorden tillräckligt           
på de granskade webbsidorna, samt att det sällan förekommer långsvanssökord.          
I tre av fem fall förekom inte synonymer av sökordet i texten. Resultatet kan              
dock se annorlunda ut på övriga webbsidor på sodra.com då alla sidor inte har              
granskats vid inventeringen.  
 
Under inventeringen uppmärksammade vi även att det finns webbsidor på          
sodra.com med samma namn och titel, men olika URL. Exempel på detta är             
Röjning som är placerad under rubriken Skogliga tjänster men också under           5

Bruka skog . Det här kan skapa problematik vid indexeringen då spindlarna           6

kommer att se dessa sidor som dubbletter och det kan straffa sidan vid             
rankingen i sökmotorer. Se avsnitt 5.3.6 för utvecklingsförslag.  

4.3 Sökordsanalys 
Resultatet av vår sökordsanalys visar data över Södras användares sökbeteende          
på samtliga sökord, det vill säga hur ofta de klickar sig in på webbplatsen              
utifrån en specifik sökfråga och hur många gånger Södra har synts på frågan på              
sökresultatsidan i Google. Resultatet visar även data över sökvolymer på de           
valda sökorden, samt om de har hög, medel eller låg konkurrens. Data från             
Google Keyword Planner har även genererat listor på relaterade sökfrågor som           
sedan har granskats och valts ut.  
 
Sökordet “Träskiva” har en låg konkurrens med i genomsnitt 1000 - 10 000             
sökningar per månad (se figur 6). Data genererad i Google Search Console            
visade att webbsidan har fått totalt åtta klick men visats totalt 422 gånger i              
Googles sökmotor på sökordet “Träskiva”. Insamlad data visar även att Södras           
ingångssida har en låg klickfrekvens på 1,9 procent (se figur 7). 9,2 är den              
genomsnittsposition sodra.com har på sökordet Träskiva. Den här datan kan          
tolkas som att metabeskrivningen och titeln bör förbättras då klickfrekvensen          
kan indikera att användarna oftast inte finner ett intresse av att trycka sig in på               
webbsidan. Det sker många sökningar på det här sökordet (422), men det sker             
inte lika många klick till webbplatsen (22). Det kan bero på att            
metabeskrivningen och titeln inte representerar innehållet på webbplatsen, eller         
att sidan inte har tillräckligt med innehåll för att användarna ska känna sig             
nöjda. Södra har dessutom en låg placering på detta sökord. 
 

5 https://www-uat.sodra.com/sv/skog/skogliga-tjanster/skogsskotsel/rojning/ 
6 https://www-uat.sodra.com/sv/skog/bruka-skogen/skogsskotsel/rojning/ 
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Södra har en väl utvecklad webbplats med mycket innehåll, och stabil           
besökstrafik, därför skulle det vara möjligt för Södra att öka          
genomsnittsplaceringen på ett sökord som har en låg konkurrens relativt enkelt.           
Det kan göras genom att bland annat förse webbsidan med mer textinnehåll,            
samt genom att använda det här sökordet på rätt sätt och inkludera fler             
relevanta och relaterade sökord. Dock bör det tas i åtanke att data som             
analyserats i Google Search Console är ny (se avsnitt 3.3.4 för information            
gällande den analyserade datan) och förändringar i datan kan ske om den            
studeras vid ett senare tillfälle.  
 

 
Figur 6 - Google Keyword Planner visar sökvolym och konkurrens över sökordet            
träskiva. 
 

 
Figur 7 - Google Search Console visar sökdata över sökordet Träskiva kopplad till Södras              
webbplats.  
 
Google Keyword Planner genererade en lista med relaterade sökord till          
Träskiva. Här kunde vi identifiera sökvolymen på relaterade sökfrågor och          
valde ut de vi ansåg vara mest passande till Södras webbsida som handlade om              
träskivor. Resultatet blev sökorden Bänkskiva som har en hög konkurrens med           
10 000 - 100 000 sökningar per månad. Samt valdes sökordet Byggmaterial där             
konkurrensen beskrivs som medel med 1000 till 10 000 sökningar per månad. 
 
Google Keyword Planner visar att sökordet Trall har en hög konkurrens med            
genomsnittligt 1000 - 10 000 sökningar per månad (se figur 8). Som figur 9              
redovisar har sodra.com blivit klickad på totalt 12 gånger under den tidsperiod            
som finns redovisat i Google Search Console. Webbsidan har presenterats 21           
gånger på sökresultatsidan i Google. Sidan har en klickfrekvens på 57,14           
procent och genomsnittspositionen är första plats på sökordet Södra Trall. Vi           
måste dock vara medvetna om att data i Google Search Console inte varit             
aktiverad under en längre tid och data angående klickfrekvens kan komma att            
förändras då verktyget varit aktiverat under en längre tidsperiod. Det här gäller            
alla analyserade sökord i Google Search Console. 
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Figur 8 - Google Keyword Planner visar sökvolym och konkurrens över sökordet Trall. 
 

 
Figur 9 - Google Search Console visar sökdata över sökordet Södra trall kopplad till              
Södras webbplats.  
 
Med hjälp av Google Keyword Planner skapade vi en lista med relaterade            
sökfrågor till sökordet Trall. De sökfrågor vi ansåg passade bäst var Trall            
balkong (hög konkurrens, 1000 - 10 000 sökningar per månad), Trätrall (hög            
konkurrens, 1000 - 10 000 sökningar per månad), Altan (låg konkurrens, 1000            
- 10 000 sökningar per månad), Impregnerat trä (medel konkurrens, 100 - 1000             
sökningar per månad), Virke till altan (medel konkurrens, 100 - 1000 sökningar            
per månad), Bygga trallgolv (hög konkurrens, 10 - 100 sökningar per månad),            
Bygga trall balkong (medel konkurrens, 10 - 100 sökningar per månad). Vi            
valde ut långsvanssökord med lägre konkurrens, samt sökord med högre          
konkurrens för att få en variation i textinnehållet på webbsidan.  
 
Enligt Google Keyword Planner har sökordet Grön El i genomsnitt 100 - 1000             
sökningar per månad och det är en hög konkurrens på sökordet. Vi har ingen              
data från Google Search Console om användarnas beteende gällande         
klickfrekvens då det här sökordet blev utvald utifrån en av sidorna som            
granskades under inventeringen av SEO-relevanta element (se avsnitt 3.2.1).         
Därför valde vi att direkt generera listan i Google Keyword Planner som visade             
relaterade sökfrågor. Utifrån listan valde vi ut långsvanssökordet “Vad är grön           
el” som har en genomsnittlig sökvolym mellan 10 - 100 sökningar per månad.             
Konkurrensen om sökordet är medel. Miljövänlig El och Grön Energi valdes           
även ut från listan (se figur 10 för sökvolymer).  
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Figur 10 - Google Keyword Planner visar sökvolym och konkurrens för sökorden            
Miljövänlig El och Grön Energi. 
 
Efter att samtliga sökord hade valts placerades dem i Google Trends för en             
tydligare visuell jämförelse mellan sökordens popularitet över tid (se figur 11           
för en visuell bild av sökvolymen av sökorden Trall, Virke och Trallgolv).  
 
Trall (38), Virke (47), Trallgolv (3) 
 

Figur 11 - Google Trends resultat som jämför sökvolymen av frågorna Trall, Virke och              
Trallgolv.  
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5 Utvecklingsförslag 

Här redovisas konkreta förbättrings- och utvecklingsförslag för webbplatsen        
sodra.com. Förslagen som presenteras har utvecklats från resultaten av         
användbarhetstestet och analyser samt har sin grund i teorin som presenteras i            
tidigare forskning. Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt där vi inledningsvis           
presenterar de utvecklingsförslag som handlar om användbarhet, därefter följer         
ett avsnitt gällande responsiv webbdesign. Avslutningsvis följer ett avsnitt         
gällande de utvecklingsförslag som finns inom sökmotoroptimering. 

5.1 Förslag gällande användbarhet 
Som vi konstaterade i tidigare forskning så anses en mobilwebbplats vara           
användbar då användaren kan utföra sina uppgifter med minimal ansträngning          
(Elah, 2014, s. 110; Baturay & Birtane, 2013, s. 2275). Resultaten av            
undersökningen visar att webbplatsen i den mobila versionen av sodra.com är           
enkel att använda, men har ett fåtal användbarhetsproblem som kan försvåra           
uppgifter för användare.  

5.1.1 Borttagning av överflödigt innehåll 
Som det framgår av det presenterade resultatet (se avsnitt 4.1) kan vi fastslå att              
alla användare i vår studie vid något tillfälle upplevde att en uppgift var svår att               
utföra. Det handlade om problem som har uppstått vid interaktionen med det            
mobila gränssnittet på sodra.com. Dessa problem handlar bland annat om att           
informationen är svår att lokalisera på grund av för mycket scrollning på            
webbplatsen. Kim (2013, s. 36) föreslår att onödigt innehåll ska tas bort för att              
underlätta användandet av webbplatsen. Baturay och Birtane (2013, s. 2275)          
instämmer med Kims (2013) argument då de förklarar att man bör minimera            
scrollningen för att ge användaren den bästa mobila upplevelsen. En          
rekommendation utifrån det ovanstående skulle vara att skriva unikt anpassat          
innehåll i den mobila versionen av webbplatsen, då Södra för tillfället erbjuder            
samma innehåll i den mobila versionen av sodra.com som datorversionen. Det           
för att undvika att texten blir för lång. Mullins (2015) föreslår att en enklare              
version av webbplatsen ska erbjudas i mobila enheter då det gäller design och             
innehåll på webbplatsen. Exempel på innehåll som kan elimineras från det           
mobila gränssnittet är faktarutorna (se figur 12) med information som finns på            
majoriteten av webbsidorna på sodra.com. Det finns även onödigt mycket luft           
mellan innehållet i den mobila versionen av webbplatsen, vilket endast bidrar           
till mer scrollning. Eliminering av överflödigt innehåll på webbplatsen i den           
mobila versionen kan leda till ökad effektivitet hos användaren. 
 
Utifrån Mullins (2015) förslag om att erbjuda enklare design för bättre           
upplevelse kan vi även tillråda att begränsa antalet bilder, speciellt när de bara             
fungerar som en utfyllnad av webbplatsen och inte har en tydlig innebörd.            
Resultatet av användbarhetstestet som vi presenterade tidigare (se avsnitt 4.1)          
visade att en användare missade viktig information när länken var placerad           
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mellan täta bilder. Länkar bör vara synliga och enkelt tillgängliga i den mobila             
versionen av sodra.com och inte döljas mellan bilder. 
 

 
Figur 12. Ett exempel på hur faktarutorna ser ut på sodra.com. Dessa faktarutor kan tas               
bort för att minska scrollning på webbplatsen i en mobiltelefon (24 april 2017,             
skärmdump återgiven med uppdragsgivarens tillstånd). 

5.1.2 Öka tillfredsställelsen hos användare 
Under användbarhetstestet upplevde flera användare att det var besvärligt att ta           
sig tillbaka till den globala menyn om de befann sig långt ned på sidan då de                
måste scrolla upp för att nå den. Södra har även en navigationsmeny längst ner              
på webbplatsen i den mobila versionen, men det var inte uppmärksammat av            
alla användare. Ett förslag är att implementera en fast navigering vilket innebär            
att den globala menyn (se figur 13) är låst så att den alltid är tillgänglig för                
användaren vart de än befinner sig på webbplatsen. Ligger menyn alltid kvar i             
överkanten när användaren scrollar ned på webbplatsen kan man undvika          
problemet med att användaren inte har tillgång till huvudmenyn när de befinner            
sig längre ned på sidan. Det här skulle bland annat dämpa den kognitiva             
belastningen användaren kan känna vid scrollning och för mycket information          
på webbplatsen. Det kan även bidra till ökad tillfredsställelse hos användaren           
samt att uppgifterna kan utföras mer effektivt. Van Oostendrop och Aggarwal           
(2015) hävdar att ett navigationssystem som är enkelt att använda och           
lättillgänglig bidrar till högre användbarhet på en webbplats. Enge et al. (2015)            
rekommenderar även att menyn alltid ska vara synlig på varje unik sida på             
webbplatsen för att öka användbarheten och sökbarheten. Därför kan det vara           
en bra idé att överväga ett fast navigationssystem så att menyn alltid är synlig              
även om användaren befinner sig mitt på sidan, det ger användaren möjligheten            
att navigera sig vidare på webbplatsen på ett enkelt sätt.  
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Figur 13. Navigationssystemmet i den mobila webbplatsen av sodra.com som förslagsvis           
alltid kan vara tillgänglig för användaren för att minska scrollning i en mobil enhet (25               
april 2017, skärmdump återgiven med uppdragsgivarens tillstånd). 

5.1.3 Södras interna sökmotor 
Södras interna sökmotor användes vid en av uppgifterna i användbarhetstestet.          
Resultatet visade att alla studiedeltagare hade svårt att lokalisera informationen          
om lediga jobb när de använde sig av sökmotorn. Vi uppmärksammade att det             
här var den uppgift som tog längst tid för användarna att slutföra då en              
undermeny tog fokus från sökresultatet och gjorde det svårare att hitta. 
 
Undermenyn kan optimeras genom att istället skapa en rullgardinsmeny . På så           7

sätt tar menyn inte fokus från resultatet men den är fortfarande tillgänglig för             
användaren. Det minskar även scrollning på webbplatsen. 
 
Söker man på “Lediga jobb” på sodra.com så kommer det upp en träff med              
titeln Karriär på Södra (se figur 14). Ett utvecklingsförslag för att optimera            
sökmotorn är att visa fler träffar, samt utveckla beskrivningarna som syns i            
resultatet. I det här fallet kan man presentera två resultat, Lediga jobb och             
Karriär på Södra. På så sätt blir det lättare för användaren att kunna ta sig               
direkt till webbsidan Lediga jobb istället för att behöva gå via Karriär. 
 

 
Figur 14. Resultatet vid en sökning på “Lediga jobb” i Södras interna sökmotor             
(skärmdump återgiven med uppdragsgivarens tillstånd). 
 

7 En nedfällningsbar lista där menyvalen kan presenteras. 
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5.2 Förslag gällande responsiv webbdesign 
Baturay och Birtane (2013, s. 2275) skriver att den mest framträdande och            
grundläggande handling en besökare gör är att granska om informationen som           
önskas är tillgänglig med minimal ansträngning. Flera av användarna från          
användbarhetstestet uppmärksammade att majoriteten av webbsidorna på       
sodra.com går att röra i sidled när den mobila enheten är i stående läge. När de                
använde sig av webbplatsen var det ett irritationsmoment hos en del av            
deltagarna då det krävdes justering för att få innehållet centrerat i den mobila             
versionen. För att tillhandahålla användaren den bästa upplevelsen i en mobil           
enhet förklarar Baturay och Birtane (2013, s. 2275) att man borde minimera            
storleksändring och scrollning när användaren navigerar på webbplatsen. För         
att få en så bra användarupplevelse som möjligt, är det viktigt att designa den              
responsiva webbplatsen efter användaren. 
 
Sodra.com har en flexibel layout och fungerade brytpunkter, men behöver          
utveckla innehållet och media så att det är bättre anpassat för att undvika             
scrollning och för att ge webbplatsen ett mer professionellt utseende. För att            
undvika irritation hos besökaren är det grundläggande att ha en webbplats som            
är anpassad till mindre enheter när det gäller design och innehåll.  

5.2.1 Scrollning i sidled 
Anledningen till att startsidan, samt övriga webbsidor går att scrolla i sidled är             
på grund av överflödigt innehåll. På startsidan är det ett Facebook-flöde som är             
för brett. Vi föreslår att Facebook-flödet justeras så att det anpassas till olika             
skärmstorlekar. Facebook-flödet är troligtvis fastställt med en fast enhet istället          
för en relativ enhet och är därför inte flexibelt. Hela startsidan går därför att              
scrolla i sidled vilket lämnar en stor vit yta till höger om webbsidan (se figur               
15). Egri och Bayrak (2014, s. 336) beskriver hur användare spenderar mest tid             
på sidor de tycker om och förklarar hur viktig de första sekunderna är på en               
webbplats för att behålla användaren. Därför kan vi föreslå att lägga mer arbete             
på webbplatsens startsida för att undvika scrollning i sidled.  
 

40 

 



 

  
Figur 15. Södras startsida som går att scrolla i sidled. Den vita ytan till höger skapas på                 
grund av facebookflödet vilket är för brett för en iPhone 6 (24 april 2017, skärmdump               
återgiven med uppdragsgivarens tillstånd). 
 
När det gäller resterande webbsidor på webbplatsen är det svårare att se vad             
som orsakar den vita ytan till höger som gör att det är möjligt att scrolla i                
sidled. Problemet är troligtvis den sista vågräta linjen som återfinns långt ner            
på webbsidan innan sidfoten. Tittar man på koden på sidorna så ser man att              
linjen tillhör sidfoten. Det innebär att hela sidfotens bredd behöver anpassas för            
att undvika scrollning i sidled på webbsidorna. 
 
Som utvecklingsförslag föreslår vi att Södra undersöker detta för att se om det             
är sidfoten som skapar problemet eller om det är något annat. Det viktiga är att               
försöka ta bort scrollningen i sidled för att underlätta användandet av           
webbplatsen. För att undvika liknande problem är det grundläggande att utföra           
användartester på webbsidorna. Man testar då webbplatsens responsiva nivå,         
samtidigt som man får en uppsikt över hur användarna upplever webbplatsen. 

5.2.2 Övriga utvecklingsförslag gällande responsiv design 
Något som uppmärksammades av testpersonerna i användbarhetstestet var att         
huvudrubriken inte syns ordentligt på startsidan. Det ger, enligt användarna,          
webbplatsen ett oprofessionellt intryck. Det går att undvika genom att flytta ner            
huvudrubriken så att den ligger bättre placerad, alternativt minska         
teckengraden på rubriken i mobila enheter.  
 
När man tittar på sodra.com i sidoläge på en mobil enhet hamnar menyn i ett               
obalanserat läge. Endast populära sidor syns i vänsterspalten medan fem andra           
underrubrikerna är placerade till höger. Det ger obalans då rubrikerna inte är            
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jämnt fördelade, ett förslag är att placera tre rubriker på vardera sida för att              
skapa en balans.  
 
Är en webbplats inte designad för att vara responsiv så rankas den enligt Enge              
et al. (2015, s. 642-643) lägre i sökmotorer när en användare söker via en              
mobil enhet. I april 2015 presenterade Google sin mobilvänliga algoritm.          
Algoritmen avgör om en webbplats är mobilvänlig och sedan inkorporerar den           
informationen i sitt rankingsbeslut för mobila frågor. För att webbplatsens          
innehåll ska visas vid mobila frågor, måste webbplatsen vara byggd för den            
mobila användarupplevelsen (Enge et al., 2015, s. 642-643).  

5.3 Förslag gällande sökmotoroptimering 
Med hjälp av inventeringen och sökordsanalysen uppmärksammade vi att         
Södra kan utveckla sökmotoroptimeringen på webbplatsen genom att bland         
annat förbättra webbsidornas titel, metabeskrivningar och alt-text i bilder. Vi          
kan även föreslå åtgärder gällande optimeringen av sökord på samtliga          
webbsidor som granskats, samt förslag på användning av fler typer av sökord,            
som exempelvis synonymer och långsvanssökord.  

5.3.1 Title  
Tidigare studier (Patil et al., 2013, s. 11; Gunjan et al., 2012, s. 208) har visat                
att en av de viktigaste elementen när det gäller ranking i sökmotorer är en              
webbsidas titel. Därför anser vi att det är viktigt att Södra följer de riktlinjer              
som finns vid användning av titlar på webbplatsen. En webbsidas title bör            
enligt Rehman och Khan (2013, s. 106) innehålla de sökord sidan är optimerad             
för, samt bör titeln alltid vara unik (Patil et al., 2013, s. 11; Gunjan et al., 2012,                 
s. 208). 
 
Vi kan konstatera utifrån resultatet av inventeringen av SEO-relevanta element          
(se avsnitt 4.2) att Södra använder sig av de sökord som är aktuella för              
respektive sida i sin titel. Dock kan vi se ett antal duplicerade titlar på              
webbplatsen, det kan påverka rankingen negativt då sidorna kan räknas som           
dubletter (se avsnitt 5.3.6 för utvecklingsförslag gällande duplicerat innehåll).         
Om vi tar en närmare titt på webbsidornas titel kan vi se att Södra bara               
använder ett ord för att optimera webbplatsen. Enligt Enge et al. (2015, s. 304)              
bör inte en titel överstiga 50 tecken för maximal effekt. Men för att öka              
klickfrekvensen på en webbplats förklarar Enge et al. (2015, s. 305-306) att en             
titel bör planeras som en betald annonsrubrik, den bör vara lockande och            
säljande för att fungera. Med bara ett ord som titel är det svårt att locka               
besökare till webbplatsen. Vi föreslår att Södra bör utveckla sina sidtitlar så att             
de blir säljande (se förslag på titlar nedan). Det är viktigt att lägga mycket tid               
på formulering av titlar då det är den del som kommer att synas på              
sökresultatsidan, och är den inte säljande kommer inte användaren trycka på           
den.  
 
Vi rekommenderar även att optimera fler sökord i titeln för att skapa            
möjligheten att synas på fler än ett sökord i Googles sökmotor. Dock är det              
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viktigt att alla dessa sökord är relevanta och placeras i titeln på ett naturligt sätt               
för att inte klassificeras som spam. 
 
Exempel på titlar 
Huvudkontoret: Kontakta Södras huvudkontor 
https://www.sodra.com/sv/kontakt/anlaggningar-och-kontor/huvudkontoret/ 
 
Golv:  Ska du byta golv? Välj rätt trägolv hos Södra 
https://www.sodra.com/sv/travaror/inne/golv/ 
 
Grön el: Grön el - byt till miljövänlig el idag  
https://www.sodra.com/sv/energi/privatperson/gron-el/ 

5.3.2 Metataggar (metabeskrivning) 
Gunjan et al. (2012, s. 209) förklarar att metataggar är ett användbart sätt att ge               
sökmotorer information om en webbplats. Den viktigaste metataggen är         
metabeskrivningen (Gunjan et al., 2012, s. 209) och bör representera innehållet           
på sidan. Enge et al. (2015) betonar dock att metabeskrivningen inte bör            
överskrida 140 tecken, då det för tillfället är de maximala antal tecken Google             
visar i sin sökmotor. Resultatet av vår inventering (se avsnitt 4.2) visar att de              
granskade webbsidorna oftast har en för lång metabeskrivning, med en          
medellängd på 182,75 tecken. Den långa metabeskrivningen kan skapa         
problem både för användaren och sökmotorernas spindlar. En metabeskrivning         
som är för lång kan kapas mitt i en mening på sökresultatsidan (se figur 16 för                
exempel). När det gäller spindlarna så kommer de att ignorera de sista tecknen             
i metabeskrivningen när de indexerar sidan och kan missa viktiga sökord som            
webbsidan då inte kommer att rankas på.  
 

 
Figur 16. Skärmdump tagen 17 maj 2017 från sökmotorn Google med sökning på “södra              
bli medlem”. Metabeskrivningen är för lång och kapas därför mitt i en mening. 
 
Startsidan innehåller ingen metabeskrivning och det är problematiskt då         
sökmotorn själv väljer den text som visas på sökresultatsidan. När man söker            
på Södra i Google så visar webbplatsens beskrivning information om cookies           
och mitt i beskrivningen syns texten: play_arrow (se figur 17). Det ger            
webbplatsen en oprofessionell bild. Metabeskrivningen på startsidan föreslår vi         
ska presentera företaget och bör ge en beskrivande bild av vilka Södra är.  

 
Figur 17. Skärmdump på hur Google visar information om Södras startsida. Detta            
orsakas på grund av saknad metabeskrivning (28 april 2017).  
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Generellt bör Södras metabeskrivningar optimeras bättre. Det betyder bland         
annat att använda fler relevanta sökord, att beskrivningarna ska vara intressanta           
för att skapa en högre klickfrekvens, samt att varje metabeskrivning ska vara            
unik och beskriva innehållet på varje unik webbsida (Sharma et al., 2016, s.             
33). Södra bör även begränsa beskrivningarna till det max antal tecken som            
Google visar i sökmotorn, det vill säga 140 tecken inklusive blanksteg.  

5.3.3 Sökmotoroptimering av bilder 
Resultatet av vår inventering av SEO-relevanta element visar att det saknas           
alternativ text för bilderna som används på webbplatsen, vilket innebär att           
majoriteten av webbsidorna som granskats inte har sökmotoroptimerade bilder.         
Att optimera bilder på en webbplats är en viktig del av sökmotoroptimeringen            
då besökare kan ta sig till webbplatsen genom exempelvis Googles bildgalleri.           
Väljer man att inte sökmotoroptimera bilder, väljer man bort en chans att            
synas. Vi föreslår att följa Rehman och Khans (2013, s. 106) råd om att bilder               
ska optimeras på samma sätt som övriga element på webbplatsen, och bör            
därför inkludera det aktuella sökordet som sidan optimeras på. En annan           
anledning till att inkludera en alt-text i bilder är för att göra webbplatsen mer              
tillgänglig för personer med synnedsättning. K. Willie, C. Willie och Dumke           
(2016, s. 164) betonar vikten av tillgänglighet på webben både för personer            
med och utan funktionsnedsättning. Tillgänglighet är en viktig komponent av          
användbarhet och därför kan det vara aktuellt att börja inkludera alt-texter i            
bilder.  

5.3.4 Sökord och söktermer 
Resultatet av inventeringen (se avsnitt 4.2) visar att Södra sällan använder sig            
av längre sökordstermer i innehållet på de webbsidor som granskades och har            
många gånger missat att placera sökorden i metabeskrivningar och rubriker.          
Killoran (2013, s. 57) rekommenderar att använda sig av korta sökord som är             
konkurrenskraftiga på startsidan, medan mer specifika sidor bör använda         
långsvanssökord som är unika för innehållet för bästa resultat. Dessa sökord           
och söktermer bör bland annat placeras i rubriker, alternativ text och i            
huvudinnehållet på sidan (Rehman & Khan, 2013, s. 106).  
 
Som det framgår av resultatet av sökordanalysen (se avsnitt 4.3) kan vi se att              
Södra har ett antal webbsidor som har hög placering på ett sökord men en låg               
klickfrekvens. Visar data att en webbplats har en bra placering i sökresultatet            
men en låg klickfrekvens kan det indikera att användarna är besvikna på            
innehållet. Södra bör anpassa och optimera innehållet, dess titel och          
metabeskrivning bättre på de sidor som visar att klickfrekvensen är låg. Till            
exempel kan vi se av inhämtad data att Södra Trall har första position på              
sökfrågan men klickfrekvensen ligger på 57,14 procent. Klickfrekvensen kan         
eventuellt höjas genom att skriva en mer säljande titel och metabeskrivning,           
samt att Södra förser webbplatsen med mer innehåll som kan leva upp till             
användarnas förväntningar. Vi kan även se en väldigt låg klickfrekvens på           
ordet “Träskiva” (1,9 procent), samt en ganska hög genomsnittsposition på 9,2.           
Sidan anses ha en hög genomsnittsposition då sidan inte visas på första            
sökresultatssidan i Google (9,2 indikerar att sidan ligger oftast visas som           
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nionde sökresultat). Det kan betyda att användarna har svårt att hitta till            
webbplatsen då sidan inte visas på första sökresultatsidan. En studie av           
Killoran (2013, s. 55) visar att det är viktigt att sträva efter en hög placering i                
sökmotorer då tidigare studier har visat att användare tenderar att hålla sig till             
den första sökresultatsidan i sökmotorer. 

5.3.4.1 Förslag på sökord 
I sökordsanalysen (se avsnitt 4.3) genererade vi relaterade sökord till de           
granskade sökorden som kan användas för att optimera webbsidorna bättre. Till           
exempel kan vi rekommendera att optimera sökorden “grön energi” och          
“miljövänlig el” tillsammans med sökordet “grön el” på webbsidan Grön El (se            
figur 18 för sökvolymen över dessa sökord under en ettårsperiod mellan 1 april             
2016 - 1 april 2017). Grön el anses vara ett viktigt sökord för Södra, och kan                
göras starkare genom att optimeras med fler relaterade sökord som exempelvis           
grön energi och miljövänlig el. Vi har även valt ut långsvanssökordet “Vad är             
grön el?” då Sharma et al. (2016, s. 35) betonar att långsvanssökord är ett bra               
sätt att förbättra rankingen i sökmotorer. Långsvanssökord har oftast lägre          
sökvolym vilket gör det lättare att rankas på det sökordet, då det har mindre              
konkurrens. “Vad är grön el?” är en enkel fras att optimera in på webbsidan              
Grön El genom att lägga till mer information om vad grön el är och hur Södra                
producerar det. Dessa sökord bör användas aktivt och varieras, samt bör de            
placeras i rubriker, alt-texter, titel och metabeskrivningar (Rehman & Khan,          
2013, s. 106).  
 
Grön El (41), Grön Energi (25), Miljövänlig El (13) 

 
Figur 18 - Google Trends resultat som jämför sökvolymen av frågorna Grön El, Grön              
Energi och Miljövänlig El.  
 
Vi har även tagit fram nyckelord som kan användas tillsammans med sökordet            
“träskiva” och det är “byggmaterial” och “bänkskiva” (se figur 19 för           
information om sökvolymer för dessa ord). 
 
Träskiva (5), Byggmaterial (15), Bänkskiva (79) 

 
Figur 19 - Google Trends resultat som jämför sökvolymen av frågorna Träskiva,            
Byggmaterial och Bänkskiva.  
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De sökord som kan inkluderas på webbsidan Trall är förutom “trall”, Trall            
balkong, Trätrall, Altan, Impregnerat trä, Virke till altan, Bygga trallgolv och           
Bygga trall balkong (se figur 20 för sökvolym över sökorden Trall och Altan). 
 
Trall (5), Altan (56) 

Figur 20 - Google Trends resultat som jämför sökvolymen av frågorna Trall och Altan. 

5.3.4.2 Unikt och relevant innehåll 
Hummingbird, är en sökalgoritm som Google presenterade i september 2013,          
och är avsedd för att försöka bestämma den sanna innebörden bakom det            
användaren söker efter, snarare än att bara returnera ett resultat för det exakta             
sökordet (Enge et al., 2015, s. 197). Det här innebär bland annat att det är               
viktigare att skapa unikt innehåll av hög kvalité på varje webbsida som svarar             
till behovet användaren har, än att skapa webbsidor som är optimerade till ett             
specifikt sökord (Enge et al., 2015 s. 200). Därför är det viktigt att sökorden              
som optimeras på webbsidorna optimeras på ett naturligt sätt och att texten som             
förses på webbplatsen är relevant till de valda sökorden. Killoran (2013)           
betonar, precis som Seckler et al. (2014) att det är väsentligt att tillhandahålla             
uppdaterad och relevant information på webbplatsen för att användaren inte ska           
känna misstro, och att det är viktigt att undvika spam av nyckelord. Genom att              
använda relaterade söktermer och synonymer av ett sökord minskas risken för           
att webbplatsen ska kategoriseras som spam. 

5.3.5 Länkar 
Under inventeringen av SEO-relevanta element uppmärksammades det att        
Södra har en brist på länkar på vissa webbsidor. Det kan skapa problem för              
användarna att navigera på webbplatsen. Enligt Patil et al. (2013, s. 12) kan             
brist på länkar även resultera i lägre ranking då Google bestämmer           
sidrankingen på en webbplats i enlighet med bland annat kvantiteten och           
kvaliteten på både on-page och off-page länkar. En webbsida bör innehålla ett            
flertal hyperlänkar för en högre ranking i sökmotorer. Dessa länkar bör vara i             
textform, och inte i grafisk form som till exempel annonser, bilder, eller            
menyer (Patil et al., 2013, s. 12). 
 
Det bör även finnas ett antal orienterings- och fördjupningslänkar som kan           
hjälpa användarna att navigera på webbplatsen. Länkar ger mer innehåll till           
användaren och hjälper dem att fördjupa sina kunskaper, och samtidigt blir det            
enklare för spindlarna att krypa runt på webbplatsen. Länkarna bör vara           
placerade i innehållet och inte bara finnas i menyer, då spindlar många gånger             
ignorerar de dynamiska komponenterna vid indexering av en webbplats. Vi          
föreslår att förse varje webbsida med länkar som kan ta användaren till            
liknande sidor eller sidor som ger fördjupad kunskap om det diskuterade           
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ämnet. För att underlätta för användaren kan man använda sig av interna länkar             
placerade i innehållet som länkar vidare till annat relevant innehåll på           
webbplatsen.  

5.3.6 Duplicerat innehåll 
Googles Panda-uppdatering skapades för att öka användarupplevelsen genom        
att dämpa låg-kvalitéts-webbsidor som inte försågs med originellt och unikt          
innehåll (Rehman & Khan, 2013, s. 107). Därför är det viktigt att undvika             
duplicerat innehåll på en webbplats. Den inhämtade datan från inventeringen          
visade att Södra använder sig av samma titel-text för olika webbsidor. Killoran            
(2013, s. 60) uttrycker oro över webbsidor med olika URL som har samma             
titel. Killoran förklarar att varje webbsida bör ha en unik titel som representerar             
det unika innehållet på sidan. Microsoft lyfter fram denna teknik i Bing, medan             
användning av samma titel på olika URLs indikerar en typ av spam-teknik och             
kan straffa sidan med det duplicerade innehållet i sökmotorn (Killoran, 2013, s.            
60). Vi anser därför att det är oerhört viktigt att Södra använder unika titlar och               
innehåll på varje unik webbsida för att minska risken att straffas i sökmotorer,             
vilket kan betyda sämre ranking. Om det är viktigt för Södra att ha två olika               
webbsidor för “Röjning”, både inom Bruka Skog och Skogliga Tjänster          
rekommenderar vi att en av artiklarna bör skrivas om och göras unik så att              
samma meningar inte används i innehållet, metabeskrivningen eller titeln. Det          
är också viktigt att titeln representerar innehållet på webbsidan (Enge et al.,            
2015, s. 305). Ett förslag om Södra vill behålla båda sidorna på olika URL är               
att ena sidan, under Skogliga Tjänster presenteras som en sida där användare            
kan köpa en tjänst och då bör titeln och metabeskrivningen utformas i mening             
med att Södra utför röjningar (se exempel 1 nedan). Medan sidan under Bruka             
Skog kan presenteras med mer allmän information om röjningsarbeten (se          
exempel 2 nedan). Dessa sidor bör även ha hyperlänkar till varandra för att             
hjälpa användarna och spindlarna att navigera på sidan. 
 
Exempel 1. Titel och metabeskrivningar till Röjning - Skogliga Tjänster:  
<title>Röjning - för en lönsam skog</title> 
<meta name="description" content="Röjning är avgörande för lönsamheten,       
genom att röja i tid och på rätt sätt skapar du en lönsam skog. Vi hjälper dig att                  
röja!"> 
 
Exempel 2. Titel och metabeskrivningar till Röjning - Bruka Skog:  
<title>Röjning - så sköter du din skog</title> 
<meta name="description" content="Sköt om din skog så den kan fortsätta att           
bidra som industri - både miljömässigt och ekonomiskt. Lär dig mer om            
röjning och skogsbruk."> 
 
Vi kan även rekommendera Södra att använda sig av robots.txt om ovan            
förslag inte gillas. Det är möjligt att placera en kort kod i HTML dokumentet              
som ber spindlarna att inte indexera ett visst innehåll på webbplatsen, eller            
följa speciella hyperlänkar. Exempel på kod: 
 
<html> 
<head> 
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<title>...</title> 
<meta name=”robots” content=”Nofollow”> 
</head> 
 
Den här koden gör så att spindlarna inte följer hyperlänkar på webbplatsen. En             
kod som alltid ska placeras i <head> sektionen i HTML-dokumentet. Se tabell            
1 för exempel på robot-metataggar som kan användas för att manipulera           
spindlarnas indexering. 
 

Robot meta taggar Funktion 

index(default) Indexerar webbplatsen 

follow(default) Följ hyperlänkar på webbplatsen 

noindex Indexerar inte webbplatsen 

nofollow Följ inte hyperlänkar på webbplatsen 
Tabell 1. En tabell som presenterar robots.txt meta taggar, samt respektive funktion. 
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6 Slutsatser och diskussion 

I det här kapitlet avslutar vi arbetet med en diskussion och slutsatser om             
studiens resultat, samt sammanfattas arbetet och de utvecklingsförslag som         
tidigare presenterats. Sedan följer en diskussion om studiens begränsningar och          
motgångar. Kapitlet avslutas med förslag på vidare utvecklingsarbeten. 
 

6.1 Frågeställning 1 
1A. Hur upplever användarna webbplatsens användbarhet i en mobiltelefon? 
 
Syftet med arbetet var bland annat att undersöka hur användare upplever           
webbplatsen sodra.com i ett mobilt gränssnitt med fokus på användbarheten.          
Det gjordes med hjälp av ett användbarhetstest som inleddes med fem           
uppgifter som testpersonerna skulle utföra på webbplatsen i en mobil enhet.           
Undersökningen avslutades med en intervju för att få tillgång till fler av            
användarens tankar och åsikter angående användbarheten i det mobila         
gränssnittet. Vi anser att användbarhetstestet gav oss en bra grund för att            
besvara frågeställning 1A. 
 
Resultatet av vår undersökning (se avsnitt 4.1) visar att testpersonerna som           
användes i vår studie upplevde att det fanns ett mindre antal           
användbarhetsproblem i det mobila gränssnittet, men att webbplatsen generellt         
var enkelt att använda. Problemen som användarna stötte på kan bland annat            
kategoriseras som problem inom effektivitet, tillfredsställelse och Errors/fel,        
om vi utgår från Nielsen (2012) kvalitetskomponenter som redovisas i avsnitt           
2.6.1. Användarna i vår studie upplevde bland annat att de fick scrolla mycket             
på webbplatsen för att hitta den önskade informationen samt att det var svårt att              
ta sig tillbaka till den globala menyn om de befann sig längre ned på              
webbplatsen. Dessa problem kan kategoriseras inom effektivitet och        
tillfredsställelse av webbplatsen. Vi stötte även på ett errors/fel i vår studie när             
det handlar om interaktionen med Södras interna sökmotor. Fem av sju           
användare valde att interagera med en undermeny istället för sökresultatet, det           
orsakade att uppgiften blev den arbetsuppgift som tog längst tid att utföra med             
en genomsnittstid på 54,4 sekunder. När det gäller minnesvärdhet och lärbarhet           
visar vårt resultat att testpersonerna i vår studie inte hade några större problem             
inom de områdena.  
 
För att förbättra användbarheten på webbplatsen bör man utveckla         
textinnehållet i den mobila versionen av sodra.com så att det är anpassat för att              
läsas på mindre enheter. Det är även viktigt att ta bort överflödiga komponenter             
som till exempel bilder som bara fungerar som en utfyllnad av webbplatsen. På             
så sätt kan man undvika scrollning på webbplatsen, och samtidigt skapa en            
positiv användarupplevelse för besökarna.  
 
När det gäller utveckling av den responsiva designen krävs det inte mycket för             
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att utveckla sodra.com. Under användbarhetstestet uppmärksammades det att        
webbsidorna går att röra i sidled och att det krävdes en del justering av              
användarna för att få gränssnittet centralt på skärmen. Utvecklingsförslagen         
gällande responsiv webbdesign handlar också om att anpassa innehållet på          
webbplatsen till mindre skärmar då vi observerade att det finns innehåll på            
webbplatsen som har en för stor bredd.  
 
Trots att resultat indikerar att det finns mindre användbarhetsproblem gällande          
effektivitet, tillfredsställelse och errors/fel, och inte inom minnesvärdhet och         
lärbarhet, är det viktigt att förstå att mer data är behövligt. För att kunna dra en                
riktig slutsats angående dessa problem bör den riktiga målgruppen inkluderas i           
arbetet, samt bör användbarhetstestet utföras på fler personer. Dock         
uppmärksammades allmänna problem i gränssnittet under användbarhetstestet.       
Sannolikheten att problem som till exempel scrollning skulle upplevas som ett           
störningsmoment för alla användare är stor, både för medlemmar och nya           
besökare. 
 

6.2 Frågeställning 2 
2A. I vilken utsträckning är webbsidornas innehåll utformade för att kunna           
återfinnas med sökmotorer?  
2B. Hur ser användarnas sökbeteende ut när det gäller specifika sökfrågor? 
2C. Hur ser sökvolymer och konkurrensen ut på specifika sökfrågor? Finns det            
några kompletterande sökord som Södra kan använda sig av? 
 
Syftet med vår studie var även att få kunskap om webbplatsen var optimerad             
för sökmotorer för att sedan kunna ge konkreta förslag på utvecklingen           
gällande sökmotoroptimering på webbplatsen. Vi valde att utgå från två          
kvantitativa metoder för att besvara frågeställning 2, i form av två analyser som             
utfördes på webbplatsen sodra.com. En inventering av SEO-relevanta element         
valdes för att besvara frågeställning 2A, medan en sökordsanalys utfördes för           
att besvara frågeställningarna 2B och 2C. Resultatet av vår inventering (se           
avsnitt 4.2) indikerar att Södra kan förbättra webbplatsens sökbarhet i          
sökmotorer genom att bland annat placera sökorden på rätt plats i           
HTML-dokumentet. Till exempel bör sökord användas aktivt i webbsidans         
titel, metabeskrivning, samt i huvudrubriker och underrubriker på webbplatsen.         
Resultatet av den inhämtade datan tyder även på att Södra bör begränsa antalet             
tecken som används vid metabeskrivningar för att optimera webbsidorna         
maximalt. 
 
Sökordanalysen kompletterade inventeringen av SEO-relevanta element bra       
och resultatet av sökordsanalysen (se avsnitt 4.3) visar att Södra kan utöka sina             
val av sökord och använda sig av både synonymer, samt långsvanssökord på de             
granskade webbsidorna som presenterades vid inventeringen. Data från Google         
Search Console indikerar dessutom att Södra bör sträva efter en högre           
klickfrekvens på webbsidorna genom att till exempel förse sidorna med en mer            
säljande titel och metabeskrivning, samt bör dessa element spegla innehållet. 
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Som vi har diskuterat tidigare har vår studie dock begränsningar och det bör             
alltid tas med hänsyn vid tolkning av resultatet. Vår inventeringen av           
SEO-relevanta element utfördes enbart på ett begränsat antal webbsidor på          
Södra, och det kan betyda att resultaten av den här inventeringen kan vara             
missvisande om det inte stämmer överens med resterande webbsidor på          
sodra.com. Sökordsanalysen begränsades också då Google Search Console        
nyligen blev aktiverad och inte innehöll tillräckligt med data. När Google           
Search Console varit aktiv under en längre period kan data om exempelvis            
klickfrekvensen och Södras placering på dessa sökord förändras. Trots att mer           
data är behövligt kan vi dra slutsatsen att webbsidorna som granskades vid            
inventeringen bör optimeras bättre för att maximera sökmotoroptimeringen på         
just dessa sidor.  

6.3 Begränsningar 
I det här avsnittet diskuterar vi de begränsningar som återfinns i studien. Vi             
diskuterar bland annat kommunikation med företaget Södra, samt reliabilitet         
och tillförlitlighet. 

6.3.1 Kommunikation med Södra 
Under tiden vi har utfört examensarbetet har Södra uppdaterat sin webbplats.           
Vi var inte medvetna om att ändringar skulle ske på webbplatsen då ingen             
uppdaterade oss om utvecklingarna förrän efter ändringarna skett. Det har          
tyvärr påverkat vårt resultat då det har försvårat vår arbete. 
 
När vi började med examensarbetet fanns det grundläggande problem på          
webbplatsen, som nu har åtgärdats. Under arbetets gång har uppdateringar          
gällande bland annat metabeskrivningar och navigationsmenyn (se figur 21)         
skett. Södra hade ett önskemål i början av vårt examensarbete om att vi skulle              
försöka organisera och strukturera innehållet i den globala menyn. Vår          
kontaktperson ansåg att den globala menyn var rörig och att underrubrikerna           
kunde förbättras. Detta önskemål kunde dock inte uppfyllas då Södra          
uppdaterade sin globala meny under arbetets gång. Under ett tidigare arbete           
(metodpaper) utfördes användartester på navigationsmenyn men vi valde att         
inte fokusera på den aspekten under examensarbetet då navigationsmenyn         
redan var utvecklad och förbättrad när examensarbetet påbörjades. Andra         
aspekter som vi har lagt stort fokus på har även uppdaterats under arbetets gång              
som exempelvis facebook-flödet på startsidan.  
 
Vi har förståelse för att Södra behöver göra uppdateringar på deras webbplats            
då de är ett stort företag. Det hade underlättat för oss om de hade              
kommunicerat med oss om vilka delar av webbplatsen som skulle utvecklas           
under examensarbetet. Vi hade dock kunnat undvika en del av det genom att             
tydligare fråga Södra om hur deras planer såg ut gällande utvecklingen av deras             
webbplats och ständigt kontakta dem angående vad som skulle uppdateras          
härnäst så att vi fick reda på de nya uppdateringarna innan de skedde, och inte               
efter att uppdateringarna skett. 
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Figur 21. Dessa skärmdumpar är tagna i samma mobiltelefon och webbläsare. Södra har             
uppdaterat sin webbplats de senaste månaderna vilket har försvårat vårt arbete. Bilden            
till vänster representerar den globala menyn (8 mars 2017), medan bilden i mitten är den               
utvecklade menyn (25 april 2017), och bilden till höger visar den nya strukturen i menyn,               
det vill säga nya underrubriker och organisering av länkar (12 maj 2017). 

6.3.2 Reliabilitet, validitet och tillförlitlighet 
Då vi inte fick tillgång till Google Search Console förrän 25 april 2017 har den               
data som användes under sökordsanalysen (data angående klickfrekvens,        
genomsnittsplacering och popularitet) en låg reliabilitet. Google Search        
Console var endast aktiverat i tio dagar innan vi analyserade resultatet, det            
innebär att resultatet kommer att se annorlunda ut vid upprepade analyser. För            
att få en högre reliabilitet bör Google Search Console vara aktiverat under en             
längre tidsperiod innan populära sökfrågor analyseras. För att undvika         
ovanstående problem hade vi kunnat använda metoder där vi själva hade fullt            
ansvar för att det material som behövde finnas tillgängligt vid rätt tidpunkt. 
 
Användbarhetstestet utfördes inte på Södras målgrupp vilket gör att den har en            
lägre validitet. Undersökningen utfördes inte på de personer som vi önskat           
kunnat utföra den på (medlemmar/kunder), då vi inte befinner oss fysiskt nära            
den verkliga populationen. 
 
Vid inventeringen av SEO-relevanta element gjordes ett grovt urval vid antal           
sidor som inspekterades. Det betyder att vi bara kan dra en slutsats utifrån de              
webbsidor där vi har granskat koden. Övriga webbsidor kan vi inte           
kommentera. Resultatet indikerar dock tydliga trender på de fem webbsidorna          
som granskats, och därför finns det möjligheter att liknande brister inom           
sökmotoroptimering även kan vara aktuell på andra sidor. Men för att kunna            
veta det behövs mer data, och fler inventeringar bör utföras på fler webbsidor.             
Därför är resultat från inventeringen bara tillförlitligt på samtliga sidor som           
granskats. 
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6.4 Förslag till vidare utvecklingsarbete 
Ett förslag på vidare utvecklingsarbeten kan vara att utföra användbarhetstester          
på andra enheter, operativsystem och webbläsare. Data från Google Analytics          
visar att cirka 40 procent av Södras besökare använder en mobil enhet            
(smartmobil eller surfplatta). Vår studie undersöker webbplatsens användbarhet        
i en iPhone, men det finns fler enheter från bland annat Apple som kan              
undersökas. Statistik visar att 22,54 procent av Södras besökare använder sig           
av en iPad från Apple. Ett förslag är att utföra användbarhetstester även i den              
enheten. Det kan också vara relevant att utföra användbarhetstester i          
operativsystemet Android för att ytterligare identifiera potentiella       
användbarhetsproblem.  
 
Ytterligare rekommenderas det att fokusera på andra aspekter än användbarhet          
och sökmotoroptimering vid utvärderingen av webbplatsen sodra.com,       
exempelvis tillgänglighet. Det kan även vara ett förslag att utgå från andra            
frågor, uppgifter och hypoteser vid utförandet av undersökningen och analysen.  
 
Uppgifterna som utfördes under användbarhetstestet var anpassade till nya         
besökare och studien tar därför inte upp de webbsidor som ofta besöks av             
målgruppen (medlemmar/kunder). Ett förslag till vidare utvecklingsarbeten är        
att utföra en liknande studie på den riktiga populationen och på så sätt kunna              
utveckla webbplatsen så att den gynnar målgruppen. 
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Bilaga A: Kontextuell undersökning 

Vad är en kontextuell undersökning? 
En kontextuell undersökning är en metod som används för datainsamling.          
Genom att utföra denna undersökningen involveras användaren i        
designprocessen av webbplatsen samtidigt som vi utvecklare får en bättre          
förståelse för dig som är slutanvändare på webbplatsen. 
 
Användbarhet 
Användbarhet definieras som hur lätt och behaglig en produkt är att använda. I             
detta fall handlar det om webbplatsen sodra.com. Vi vill ta reda på hur du som               
användare uppfattar webbplatsens användbarhet, är det lätt att använda eller är           
det något som gör dina uppgifter svåra att utföra? Användbarhet kan mätas            
med hjälp av användartester vilket är anledningen till att vi utför en kontextuell             
undersökning. Genom observation kan vi se hur du väljer att utföra de angivna             
uppgifterna. 
 
Hur går det till? 
Du kommer att få utföra ett antal uppgifter i en mobilversion av sodra.com             
samtidigt som vi observerar. Undersökningen är till för att undersöka hur väl            
webbplatsen sodra.com fungerar. Vi kommer att observera ditt beteende och          
samtidigt anteckna resultatet. Vi ser då hur du rör dig på webbplatsen och om              
du lyckas utföra de uppgifter vi ger dig. Vi uppmanar dig att tänka högt när du                
använder webbplatsen för att förstå hur din tankeprocess går. När alla uppgifter            
är slutförda avslutar vi testet med några intervjufrågor. 
 
Inspelning  
Vi ber om tillstånd att filma hela observationen och intervjun (kameran           
kommer att vara riktad mot mobilens skärm och dina händer) så att vi sedan              
kan analysera din navigering. Filminspelningen kommer bara att användas för          
privat bruk vid analyseringen. Det vill säga, filmklippen är bara avsedd för            
Cleopatra Goga och Rebecca Mikaelsdotter. Filmerna kommer dessutom att         
raderas så snart vår studie har blivit godkänt.  
 
Vid önskan kan du när som helst under den kontextuella undersökningen välja            
att avbryta. Vi kommer då att radera den data vi påbörjat insamlingen av. Vi              
vill uppmärksamma dig på att de personuppgifter du lämnar endast kommer att            
användas för privat behandling. Läs mer om Personuppgiftslagen (1998:204) 
 
Underskrift 
Härmed samtycker jag att uppgifterna jag har uppgett får användas för analys            
samt publicering av Cleopatra Goga och Rebecca Mikaelsdotter. 
 
__________________________             __________________________  
Signatur Ort och datum 
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Uppgifter 
A. Hitta kontaktinformation till Södras huvudkontor. 
B. Du är skogsägare och ska skicka in en ansökan om att bli medlem i              

Södra, fyll i hela formuläret (Du ska inte skicka in din ansökan). 
C. Använd Södras sökmotor för att hitta information om lediga jobb hos           

Södra. 
D. Du vill ha mer information om Södra, hur går du tillväga? 
E. Ta dig till huvudkontorets kontaktinformation igen 

 
Avslutande intervjufrågor: 

1. Upplevde du några användbarhetsproblem på webbplatsen? 
2. Vad gillade du med webbplatsen? 
3. Om du kunde förbättra webbplatsen vilka ändringar skulle du göra då? 
4. Hur skulle du betygsätta webbplatsen gällande användbarhet i        

jämförelse med andra webbplatser du har använt? 1-10, “0 inte alls           
användbar, 10 väldigt användbar” 

 
Errors/fel 
Ett error/fel uppstår om användaren inte hittar den information de söker direkt,            
de vill säga om användaren behöver leta efter information på webbsidan de            
befinner sig på. 
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Bilaga B:  
Inventering av SEO-relevanta element 

Länkar (sökord) till webbsidorna som granskades vid inventeringen: 
 
Startsidan (Södra): https://www.sodra.com/sv/  
 
Grön El (Grön el): https://www.sodra.com/sv/energi/privatperson/gron-el/ 
 
Röjning (röjning): 
https://www-uat.sodra.com/sv/skog/bruka-skogen/skogsskotsel/rojning/ 
 
Bli medlem (bli medlem): 
https://www.sodra.com/sv/skog/medlemskap/medlem-i-sodra/bli-medlem/ 
 
Pappersmassa (pappersmassa): 
https://www.sodra.com/sv/massa/vara-produkter/pappersmassa/ 
 
Talet 1 indikerar att hypotesen är sann, 0 redovisar hypotesen som falsk. 

Hypotes Resultat     

Titel Södra Grön el Röjning Bli 
medlem 

Pappersmassa 

Sidan har en titel 1 1 1 1 1 

Titeln innehar 25-50 tecken 0 0 0 0 0 

Sökord finns i titeln 1 1 1 1 1 

Titeln representerar innehållet 
bra 

1 1 1 1 1 

Metabeskrivning      

Sidan har en metabeskrivning 0 1 1 1 1 

Metabeskrivningen innehar max 
140 tecken 

0 1 0 0 0 

Sökord finns i metabeskrivningen 0 1 1 0 0 

Metabeskrivningen representerar 
innehållet bra 

0 1 1 0 0 

Rubriker, underrubriker      

Sökord finns i H1 0 1 1 1 0 
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Sökord finns i minst en 
underrubrik (H2, H3, H4) 

1 1 1 0 0 

Innehåll <p>      

Sökordet finns tidigt i innehållet 1 1 1 0 1 

Långsvanssökord används minst 
2 gånger på webbsidan 

0 1 0 0 1 

Övrigt      

Sidan har minst en länk (i 
innehåll, ej menyer) 

1 1 0 0 0 

Sökordet finns i eventuella bilder 0 0 - 0 0 

Synonymer av sökordet används 0 0 1 0 1 

Slutresultat 6 / 15 12 / 15 10 / 15 5 / 15 7 / 15 

 
 
Metabeskrivningar antal tecken 
Startsidan - (räknas inte med eftersom webbsidan inte har någon 
metabeskrivning) 
Grön el - 95 tecken inkl. blanksteg 
Röjning - 214 tecken inkl. blanksteg 
Bli medlem - 171 tecken inkl. blanksteg 
Pappersmassa - 251 tecken inkl. blanksteg 
 
731 / 4 = 182,75 
 
Genomsnittslängd på metabeskrivningar 182,75 tecken. 
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Bilaga C: Viktiga ord för Södra 

Här redovisas den lista vi blev tilldelad av Södra över de viktigaste sökorden             
för företaget. De fetmarkerade anses vara extra viktiga. 
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