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Sammanfattning 
Navigationen på webbplatser sker traditionellt med en hierarkisk länkstruktur, där all 
information på webbplatsen är organiserad efter en förutbestämd ordning. Vanligen sker 
navigationen via en vänsterställd meny, en toppmeny eller en kombination av dessa båda. Varje 
menyval är en länk till en förutbestämd sida med en fast position i hierarkin, där startsidan 
vanligtvis är fylld med puffar (interna reklamtexter) och nyhetsflöden. För stora organisationer 
som kommuner och företag med en bred målgrupp och stor informationsmängd, där användarna 
dessutom har olika syften med sina besök, kan det vara svårt att organisera informationen med 
en fast hierarkisk organisation.  
Den här rapporten undersöker hur interaktionsdesignen för ett sökdrivet webbgränssnitt kan se 
ut och fungera, där hela webbplatsen byggs upp av sökmotorns logik. Studien undersöker hur 
mycket stöd och information användarna behöver för att navigera och uppfatta webbplatsen som 
informativ.  
Studien har utgått från hur IT-konsultbolaget Cybercoms webbplats skulle kunna se ut och 
fungera som sökdriven. Arbetet vilar tungt på ett antal intervjuer, samt en workshop med 
potentiella användare. Studien resulterar i ett konceptuellt förslag på hur webbplatsen skulle 
kunna se ut och fungera som sökdriven. 
Det visade sig i studien att det finns skillnader i hur mycket stöd och information användarna 
behöver beroende på vilken typ av webbplats det handlar om, för en företagswebb är det viktigt 
att användaren får en relation till företaget för att komma vidare. För att komma bort från att 
användarna förväntar sig ”Google” har ett boxat sökresultat testats, vilket fick positiv respons i 
studien. Det finns stora skillnader i vad som är möjligt att göra med sökordsförslag mellan olika 
tekniska lösningar. Sökordsförslagen är ett viktigt stöd för att hjälpa användarna att navigera 
och något man bör vara medveten om och ta hänsyn till.  
I studien har det även konstaterats att interaktionsdesignen för sökdrivna lösningar skiljer sig 
från klassisk interaktionsdesign, då sökdrivna lösningar är dynamisk och påverkas av många 
olika faktorer vid interaktionen. Några av fördelarna med en sökdriven lösning är att 
webbplatsen blir mer dynamisk och kan personaliseras, så att användarna får rätt information i 
rätt kontext.  
 

  



Abstract 
The navigation on websites is traditionally a hierarchical link structure, where all the 
information on the site is organized according to a predetermined order. Commonly occurs 
navigation via a left aligned menu, a top menu or a combination of both. Each item is a link to a 
predefined page with a fixed position in the hierarchy, where the start page is usually filled with 
internal advertising and news feeds. For large organizations such as municipalities and 
companies with a diverse audience and a large amount of information, where users also have 
different objectives with their visit, it can be difficult to organize information with a fixed 
hierarchical organization. 
This paper investigates how the interaction design for a search driven web interface may look 
and act, where the entire site is built up by the search engine logic. The study examines how 
much support and information users needs to navigate and perceive the website as informative. 
The study was based on how IT consulting firm Cybercom's website could look like and 
function as search driven. The work rests heavily on a number of interviews and a workshop 
with potential users. The study results in a conceptual suggestion on how the web site could 
look like and function as search driven.  
It turned out in the study that there are differences in how much support and information the 
users need, depending on what type of site it is all about, for a company website it is important 
that the user gets a relationship to the company to move forward. To get away from that users 
expect "Google" has a boxed results been tested, which received positive response in the study. 
There are big differences in what is possible to do with query suggestions between different 
technical solutions. Query suggestions are an important tool to help users to navigate and 
something you should be aware of and take into consideration. 
The study has also found that the interaction design for search driven solutions differ from 
classical interaction design, mostly because search driven solutions are dynamic and influenced 
by many different factors in the interaction. Some of the benefits with a search driven solution is 
that the site becomes more dynamic and can be personalized so that the users get the right 
information in the right context. 
 

  



 

Ordlista 
 

Brödsmulor Information som visar vart information finns lagrad i en informationsstruktur. 

CTO Ansvarig för tekniken på ett företag (Cheif Technology Officer). 

CMS Innehållshanteringssystem för en webbplats (Contetnt Management System) 

Facetter En form av filter som gör det möjligt filtrera och får ett tvärsnitt av information.  
Benämnas även som Refiners i vissa sammanhang. 

Index Ett register över all information som finns sökbar i de aktuella källorna (t.ex. 
webbsidor och dokument). Likt ett register i en bok över alla sidor. Även kallat 
sök-index. 

Internsök Sökmotor som söker lokalt på en webbplats. 

MDI Människa datorinteraktion  

Metadata Beskrivning av informationen som inte syns för användaren. 

Puffar Reklam, kan vara intern reklam på en webbplats. 

Push Index Ett index där källan till informationen skickar informationen då en förändring 
sker istället för att spindlas. 

Redaktör En person som skriver och uppdaterar information på en webbplats 

Relevans Regler för vilken information som matchar en sökfråga bäst och skall hamna 
högst upp i resultatlistan. 

SEO Sökmotoroptimering (Search Engine Optimizing). 

Spindla Följa länkar på en webbplats för att indexera innehåll (Crawler).  

Sökalgoritm Matematisk formel för hur sökmotorn skall fungera. 

Sökmotor Sökmotorn är en slags algoritm som letar efter information i ett index. 

Webbsök Sökmotor som söker hela webben och behandlar alla sidor lika (globalt sök). 
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till det här examensarbetet. Inledningsvis 
beskrivs kunskapsområdet människa datorinteraktion vilket detta examenarbete tillhör. 
Vidare beskrivs bakgrunden till examensarbetet i avsnittet navigation på webbplatser 
idag. Då bakgrunden är presenterad presenteras problemformuleringen, syftet och 
avgränsningarna.  Kapitlet avslutas med en beskrivning av Cybercom som är företaget 
där examensarbetet utförts. Arbetsprocessen av examensarbetet beskrivs i kronologisk 
ordning med bakgrund, teori, hur sök fungerar, metod, genomförande, diskussion och 
resultat. I Figur 1 visas en översikt av rapportens olika delar. 

 
Figur 1: Översikt över rapportens kapitel 

1.1 Människa datorinteraktion 
Människa datorinteraktion (MDI) som begrepp började användas under mitten av 1980-talet för 
att representera ett eget forskningsområde (Gulliksen och Göransson 2002). MDI täcker in alla 
områden för hur användare interagerar med en dator, inom MDI finns det flera olika skolor och 
metoder. Det här examensarbetet baserar sig på användarcentrerad design (UCD), som beskrivs 
närmare i avsnitt 1.1.3.  Inledningsvis beskrivs det centrala begreppet inom MDI användbarhet 
följt av området interaktionsdesign.  

1.1.1 Användbarhet 
Inom MDI är användbarhet ett centralt begrepp som även finns definierat som en ISO standard1 
9241-11 nedan följer en översättning av standarden.  
”I vilken grad en användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå 
specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt.” 
(Funka_Nu 2013) 
Användbarhetsprofilen Jakob Nielsen, Ph.D. definierar användbarhet i fem huvudsakliga 
punkter (Nielsen 2012) 

• Lärbarhet:	  Hur	  lätt	  det	  är	  för	  användare	  att	  genomföra	  grundläggande	  uppgifter	  
första	  gången?	  

• Effektivitet:	  Hur	  snabbt	  kan	  användarna	  utföra	  uppgifter	  när	  de	  lärt	  sig	  designen?	  
• Minnesvärdhet:	  När	  användarna	  återvänder	  till	  designen	  utan	  att	  ha	  använd	  den	  

under	  en	  period,	  kan	  de	  återupprätta	  effektiv	  användning.	  
• Fel:	  Hur	  många	  fel	  användarna	  gör,	  hur	  allvarliga	  är	  dessa	  fel	  och	  hur	  lätt	  

återhämtar	  de	  sig	  efter	  att	  ha	  gjort	  fel?	  
• Tillfredsställelse:	  Hur	  tillfredsställande	  upplever	  användarna	  det	  är	  att	  använda	  

designen?	  	  

Det finns fler aspekter än de ovan nämnda som påverkar användbarheten, men dessa ger en bra 
bild av vad begreppet användbarhet innebär.  

                                                        
1 http://www.iso.org/iso/home.htm (2014-02-22) 
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1.1.2 Interaktionsdesign 
Inom MDI är interaktionsdesign en central metod som i sig består av flera olika metoder, i 
metodkapitlet avsnitt 3 presenteras de metoder som använts i det här examensarbetet. 
Interaktionsdesign handlar om att designa för att stödja användarbeteenden i olika situationer, 
vilket är svårt att ta på. Interaktionsdesign är svårt att definiera exakt då beteende inte alltid 
riktigt går att sätta fingret på. Två system som rent tekniskt fungerar likvärdigt, men har olika 
interaktionsdesign kan upplevas väldigt olika av användarna till exempel Microsoft Windows 
och Mac OS. Beteende är mycket svårare att observera och förstå än till exempel utseende.  
Interaktionsdesigners designar för möjligheten att interagera (Saffer 2010).  
 
Interaktionsdesign som disciplin har bara funnits i två decennier och är en ung disciplin som 
fortfarande håller på att forma sig som disciplin. Detta leder till att det finns många olika sätt att 
arbeta med interaktionsdesign. I Figur 2 visualiseras några av de olika områdena som ingår i 
interaktionsdesign. 

 
 

Figur 2 Visualiserar olika områden som ingår i interaktionsdesign (Saffer 2010) 

 

1.1.3 Användarcentrerad design 
Inom interaktionsdesign finns det flera olika skolor, en av dessa är användarcentrerad design 
(UCD), interaktionsdesignen i den här rapporten grundar sig på denna skola. Användarcentrerad 
design går ut på att användarna vet bäst. Det är användarna som skall använda produkten eller 
servicen som vet vilka deras behov, mål och preferenser är. Det är upp till interaktionsdesignern 
att tillgodose dessa behov vid designen (Saffer 2010).  
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1.2 Navigation på webbplatser idag 
Bilden i Figur 3 visar hur Nacka kommuns webbplats såg ut 1996. Webbplatsen hade en enkel 
hierarkisk uppbyggnad med en meny, där menyvalen är länkade till förutbestämda sidor på 
webbplatsen. Antalet sidor/dokument på webbplatsen vid den här tiden rörde sig 
uppskattningsvis om ett par hundra objekt. I mitten av 1990- talet var de flesta webbplatserna 
uppbyggda på det här sättet.  

 
Figur 3 Nacka kommuns webbplats 1996 hämtad från 
http://web.archive.org/web/19961111194716/http://www.nacka.se/ 

 
Tittar vi på Nacka kommuns webbplats 2012 Figur 4, så är den uppbyggd på samma sätt som 
den var 1996, med en fast meny och en hierarkisk uppbyggnad där menyn leder till olika 
delsidor. Den största skillnaden mellan webbplatsen 1996 och 2012 är att informationsmängden 
har ökat markant. Nu innehåller sidan ca 30 000 sidor/dokument vilket är en dramatisk ökning. 
Även informationen som kommuniceras på startsidan har ökat, nu presenteras både nyheter och 
diverse puffar (reklamtexter). Det här väckte direkt ett par frågor. Är den hierarkiska modellen 
man byggde upp webbplatserna med på mitten av 1990-talet fortfarande den bästa metoden att 
bygga upp en webbplats? För stora organisationer som kommuner och företag med en bred 
målgrupp (invånare i åldrarna 12-85 år med varierande datorvana) och en stor 
informationsmängd (5 000-30 0002 sidor/dokument), där användarna dessutom har olika syften 
med sina besök. För den typen av webbplatser är det en stor utmaning att ordna informationen 
hierarkiskt på ett sätt som stödjer användarnas olika behov.  
 

                                                        
2 5 000 – 30 000 sidor/dokument är ett ungefärliga spann i antal objekt för en kommun webbplats i 
Sverige 
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Figur 4 Nacka kommuns webbplats 2012 hämtad från http://www.nacka.se 

 
Om informationsstrukturen istället ordnas dynamiskt efter användarens mål med besöket och 
navigationsvägarna inte är förutbestämda. En dynamisk navigation skulle lösa många problem 
med hur stora mängder information (sidor och dokument) organiseras, för exempelvis en 
kommun. 
Inom e-handel har de flesta webbplatserna sedan några år tillbaka en dynamisk uppbyggnad, där 
informationen ordnas efter användarnas behov. Dessa sidor byggs upp av en sökmotors logik 
vilket innebär att användarna navigerar med olika filter och får innehåll presenterat som 
motsvarar de avgränsningar denne har valt. Några exempel på webbplatser inom e-handel som 
har en dynamisk uppbyggnad är Amazon3, Pricerunner4 och Elgiganten5.  
 
En stor inspirationskälla till det här examensarbetet är ett konceptuellt förslag6 för hur Lunds 
universitets webbplats kan se ut och fungera, om den skulle byggas upp dynamiskt med en 
sökmotors logik. I konceptet har sökfältet fått en central roll och all navigation sker med hjälp 
av sökfältet, filter och stödingångar (fördefinierade sökfrågor) från startsidan se Figur 5. 
Startsidan har helt rensats från puffar och nyhetsflöden. Med den sökdrivna navigationen blir 
webbplatsen helt dynamisk, då det inte finns några fasta länkar. Presentationen väckte många 
intressanta frågor. Är det möjligt att bygga upp navigationen på alla webbplatser med stor 
informationsmängd och bred målgrupp, med hjälp av sökmotorns logik? Hur påverkas 
användarna? Hur mycket stöd behöver användarna för att använda en sådan här lösning? Hur 
påverkas redaktörernas arbete? Det är spännande tankar som kan förändra sättet att bygga upp 
navigationen på webbplatser. En annan inspirerande webbplats är Kalmar kommuns7, där de 
valt en sökfokuserad startsida med ett stort sökfält i centrum och åtta stödingångar. Puffar och 
nyhetsflöde har plockats bort från startsidan, därigenom sticker den ut från övriga 
kommunwebbplatser.  

                                                        
3 http://www.amazon.com/ 
4 http://www.pricerunner.se/ 
5 http://www.elgiganten.se/ 
6 Konceptuellt förslag Lunds universitet http://www.slideshare.net/Joopey/skdrivet-webbkoncept-lunds-
universitet (2012-04-09) 
7 Kalmar kommun http://www.kalmar.se  
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Figur 5 Konceptuellt förslag för hur Lunds universitet skulle kunna se ut och fungera som sökdriven 
http://image.slidesharecdn.com/skdrivetwebbkoncept-lundsuniversitet-111031075441-phpapp01/95/slide-3-
728.jpg?1320074680 (2012-04-24) 

1.3 Problemformulering 
Frågorna som väckts från webbkonceptet för Lunds universitet, samt att Kalmar kommun valt 
att delvis satsa på en lösning där sök får en central roll. Dessa frågor har inspirerat till att 
undersöka hur webbplatsers navigation kan byggas upp sökdrivet, med hjälp av sökmotorns 
logik. Huvudfrågan för det här examensarbetet är: Hur kan interaktionsdesignen för ett 
sökdrivet webbgränssnitt se ut och fungera? Med en sökdriven navigation kan informationen på 
webbplatsen ordnas mer dynamiskt efter användarens behov. En del information hör hemma på 
flera olika delar av en webbplats, vilket kan vara problematiskt med en klassisk hierarkisk 
navigation.  Med en sökdriven navigation kan problemet med vart information som hör hemma 
på flera olika platser lösas, samt att användarna inte behöver känna till webbplatsens struktur för 
att hitta relevant information.  
Men även frågorna om hur användarupplevelsen ser ut för ett sökdrivet webbgränssnitt, hur 
sökoptimeringen (SEO) påverkas, samt hur redaktörernas arbete påverkas blir relevanta för att 
motivera en sökdriven lösning. 

1.4 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att identifiera vad som är viktigt för att lyckas med en sökdriven 
navigation på en webbplats. Hur mycket stöd användarna behöver. Vad som krävs av 
redaktörerna för att detta skall fungera tillfredställande. 

1.5 Avgränsningar 
Den här rapporten behandlar interaktionen mellan användare och en sökdriven webbdesign. För 
att begränsa den breda variationen av tekniska lösningar, har examensarbetet fokuserat på 
webbplatser byggda i EPiServer eller motsvarande CMS (Content Management System). 
Studien mynnar ut i ett konceptuellt förslag, för hur en sökdriven webbplats kan se ut och 
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fungera. Det kommer inte sättas upp en fullt fungerande version av konceptet, dock kommer ett 
testindex sättas upp för att få fram verklighetstrogna värden. Rapporten gör ingen djupdykning i 
de tekniska aspekterna, men ett par tekniska lösningar kommer beskrivas för att ge en förståelse 
för vad som är möjligt och vad det finns för alternativ. 

1.6 Om Cybercom 
Examensarbetet är utfört på uppdrag av Cybercom Sverige AB. Cybercom är ett konsultföretag, 
framförallt inriktat på IT och telekom. Cybercom har totalt ca 1400 anställda i sju länder, där 
Norden är den huvudsakliga marknaden, i Sverige är det ca 800 anställda. Examensarbetet har 
utförts på affärsområdet Internet services i Stockholm. Det har från uppdragsgivaren varit ett 
krav att studien skall genomföras på ett verkligt case, så att arbetet har en förankring i 
verkligheten. Till en början var det tänkt att arbetet skulle utföras hos en kund med bred 
målgrupp i åldrarna 18-67 år med varierande datorvana och en komplex informationsstruktur. 
En bit in i arbetet visade det sig att den tilltänkta kunden inte accepterade samarbetet med 
sökmotorföretaget Euroling och ett nytt case behövdes. Efter några turer bestämdes det att 
examensarbetet skulle undersöka hur Cybercoms egen webbplats skulle kunna se ut och fungera 
som sökdriven. Vid tiden för bytet av case pågick ett internt projekt på Cybercom för en ny 
webbplats, examensarbetet har bedrivits parallellt med det interna projektet och tagit del av 
tidigare genomförda fokusgruppsdiskussioner, strategidokument samt deltagande på workshops. 
Bytet av case förändrade förutsättningarna och bidrog till att studien drog ut på tiden. Bytet av 
case har även bidragit till några viktiga insikter, som annars eventuellt hade förbisetts och 
kommer diskuteras vidare i rapporten. 
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2 Hur sökdrivna webbplatser 
fungerar 

I det här kapitlet beskrivs teorin om hur sökfunktioner för webbplatser fungerar och är 
uppbyggda. Kapitlet inleds med en omvärldsanalys, där några konkreta exempel på 
webbplatser med sökdriven navigation presenteras. Efter omvärldsanalysen förklaras 
skillnaden mellan globalt och lokalt sök. För att få en uppfattning om vad det finns för 
tekniska lösningar inom lokalt sök och hur dessa fungerar, presenteras några stycken 
under teknik. För att kunna förstå och diskutera sök presenteras dess olika 
beståndsdelar under sökmönster. 

2.1 Omvärldsanalys av sökdrivna webbplatser 
Majoriteten av alla sökdrivna webbplatser idag är olika former av e-handel, inom ”vanlig” webb 
finns få webbplatser med sökdriven navigation. Inom forskningen är det också fokus på e-
handelsplatser och svårt att hitta litteratur som behandlar sökdriven navigation inom andra 
områden än e-handel.  
Kemikalieinspektionen8 är en av få webbplatser som finns på området sökdrivna webbplatser. 
Två bra exempel på sökdrivna e-handelsplatser är PriceRunner9 och Amazon10 som har 
experimenterat med sin navigation under flera år, dessa både kommer presenteras mer i detalj i 
avsnitt 2.1.2. 
Det finns även en del webbplatser som har valt en sökfokuserad design. Dit webbplatser som 
kalmar.se och Coop.se11 räknas, där sök har fått en dominerande position på vissa delar av 
webbplatsen. Den huvudsakliga navigationen sker fortfarande med en hierarkis menystruktur, 
dessa webbplatser analyseras och diskuteras mer ingående i avsnitt 2.1.1 och 4.2.1 samt i 
intervjuer i avsnitt 4.3.1 och 4.3.2.  
Boken ”Search Patterns” (Morville och Callander 2010) ger en bra introduktion till onrådet sök. 
Boken beskriver de olika delarna inom, hur sök är tekniskt uppbyggt, vilka olika möjligheter det 
finns och bra exempel, även den här boken utgår till stor del från e-handel. Inom forskningen är 
det svårt att hitta studier och litteratur som behandlar sökdrivna webbplatser.  
Det finns en rädsla att vara först ut, hur skall användarna reagera och kommer de förstå hur 
navigationen fungerar? För en organisation eller ett företag kan det även vara ett stort steg som 
behövs tas med hur informationen på webbplatsen behandlas. Vad gäller informationen har e-
handelsplatserna en stor fördel då deras information är strukturerad på ett sätt som passar bra för 
sökdriven navigation. En annan anledning till att det just är e-handelsplatser som har satsat på 
sökdriven navigation är att det är direkt affärskritiskt för dem att kunderna enkelt och snabbt 
hittar produkterna de är ute efter.  
 

                                                        
8 Kemikalieinspektionen http://www.kemi.se/ (2012-06-20) 
9 PriceRunner http://www.pricerunner.se/ (2012-06-20) 
10 Amazon http://www.amazon.com/ (2012-06-20) 
11 Coop http://coop.se (2012-05-20) 



Hur sökdrivna webbplatser fungerar 

 8 

2.1.1 Sökfokuserade hierarkiska webbplatser 
Det finns (som nämns ovan) ett flertal webbplatser som använder en sökfokuserad design på 
vissa delar av webbplatserna. I den här studien kommer framför allt Kalmar kommuns och 
Coops webbplatser diskuteras. I den här delen kommer en mer övergripande presentation av vad 
som gör dem intressanta och på vilket sätt de är just sökfokuserade och inte sökdrivna. 
Kalmar kommun publicerade sin sökfokuserade webbplats 2007 och var tidiga med en 
sökfokuserad lösning. En ny version lanserades 2011 med större och tydligare sökfält, som idag 
dominerar startsidan se Figur 6. Kalmar kommun har valt att ta bort alla puffar och nyheter från 
startsidan, de har ett sökfält och åtta stödingångar till de avdelningar de tror användarna vill 
komma till. Sökresultaten presenteras i en klassisk träfflista på en egen sida, med några filter 
som gör det möjligt att förfina resultatet.  
När användaren klickat på en länk eller använt någon av ingångarna, kommer den till en mer 
klassisk uppbyggnad av webbplatsen (Figur 7) med hierarkiska länkar. Här får söket en 
betydligt mer undangömd position på högra sidan. 

  

Det är egentligen bara första sidan på kalmar.se som skiljer sig nämnvärt från den klassiska 
uppbyggnaden av en kommunal webbplats. Steget mot en mer sökfokuserad webbplats med 
mindre information på startsidan, har väckt uppmärksamhet hos andra kommuner och diskuteras 
i en intervju med Kalmar kommun i avsnitt 4.3.1. 
Tittar vi på Coop som precis som Kalmar också tidigt 2009 satsade på ett centraliserat sök, där 
sökfältet får en framträdande placering på startsidan (Figur 8). Till skillnad från Kalmar har 
Coop en mer klassisk menyuppbyggnad på startsidan och har valt att ha en sökdriven design på 

vissa delar av webbplatsen, som recept och 
butiker.   
I skrivande stund har Coop valt att göra om 
sin startsida där söket fått en mer klassisk 
placering på startsidan.  Med ett mindre 
sökfält uppe till höger, återkommer till detta i 
en intervju med Coop i avsnitt 4.3.2.  
Det som gör att varken Kalmar eller Coop 
kan ses som sökdrivna webbplatser, är att den 
huvudsakliga navigationen sker via länkar 
och inte efter sökmotorns logik. I 
genomförande kapitlet kommer en närmare 
analys av dessa webbplatser presenteras i 
avsnitt 4.2.1. 

Figur 6: Startsidan Kalmar (2012-06-21) 

 
Figur 7: Hierarkiska delen av Kalmar (2012-06-21) 

Figur 8: Coop.se startsida 
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2.1.2 Sökdrivna e-handelsplatser 
Inom e-handel finns det ett flertal sökdrivna e-handelsplatser. I det här avsnittet kommer 
Pricerunner och Amazon diskuteras, då de representerar två bra exempel.  
Pricerunner.se är en svensk jämförelsesida (     Figur 9) mellan produkter. De samlar in 
produktdata från en stor mängd olika aktörer och gör dem sökbara. Navigationen sker genom en 
kombination av flera olika sökmönster som beskrivs närmare i avsnitt 2.4 och bygger helt och 
hållet på sökmotorns logik. Vartefter användaren skriver i sökfältet flödar hela sidan om och vid 
presentationen av sökresultatet får sidan ett nytt utseende. Pricerunner skiljer sig mot övriga 
liknande e-handelsplatser då de tagit sökdriven navigation ett steg längre än konkurrenterna. 

 
     Figur 9: pricerunner.se 

Amazon (   Figur 10) är en av de ledande aktörerna när det kommer till sökdrivna e-
handelsplatser. Det är en webbplats som många publikationer refererar till exempelvis (Morville 
och Callander 2010). Amazon testar och mäter alla förändringar som görs och gör löpande små 
förändringar på webbplatsen. Navigationen på Amazon sker med hjälp av sökfältet och filter. 
Både Pricerunners och Amazons navigation är helt dynamisk och byggs upp av sökmotorns 
logik, vilket är förutsättningen för en sökdriven navigation. En närmare analys av Pricerunner 
görs i avsnitt 4.2.2.  
 

 
   Figur 10: amazon.com 
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2.2 Skillnaden mellan globalt och lokalt sök  
Det finns vissa skillnader mellan att söka globalt på hela webben som Google, Bing och övriga 
globala sökmotorer gör, jämfört med att söka lokalt på en webbplats. 
För globalt sök har sökmotorn en roll att söka igenom alla webbplatser på internet och ge ett 
resultat baserat på matchning av söktermen och webbplatsinnehållet. Alla webbplatser 
behandlas lika och innehållet på varje enskild webbplats anpassas, för att komma högt upp i 
sökresultaten. När det kommer till lokalt sök på en webbplats, finns det några markanta 
skillnader. För ett lokalt sök finns det möjlighet att ställa in relevansen på sökmotorn, för att 
matcha innehållet på webbplatsen. Att anpassa relevansen kan innebära att en viss typ av 
information alltid skall komma högre upp i resultatet. Det finns även en möjlighet att koppla 
synonymer och sponsra vissa sidor som redaktören vill skall synas lite extra. Redaktörerna kan 
granska sökmotorstatistiken och se vad användarna inte får träffar på och göra justeringar så att 
de i framtiden får relevanta träffar. 
Det finns även en viss skillnad mellan lokalt sök på e-handelsplatser och webbplatser. I en e-
handel finns det klara kategorier, prisintervall, egenskaper som sökmotorerna kan utnyttja. När 
det kommer till en företagswebb/kommunwebb är det inte lika klara attribut på de olika 
delsidorna, det blir lite mer komplext med informationsstrukturen och att få bra relevans. 

2.3 Lösningar 
För att ge en inblick i vad det finns för olika tekniska lösningar, kommer det här 
presenteras några olika tekniska element som ingår i en söklösning. Det presenteras 
några få sökmotorer som fungerar för att bygga upp en sökdriven navigation, för den 
aktuella typen av webbplatser, då det finns en stor mängd olika sökmotorer. 
Ur en interaktionsdesigns aspekt går det att göra ungefär samma lösningar med de 
flesta mer avancerade sökmotorerna även om den tekniska lösningen skiljer sig!  

2.3.1 Content Management System 
De flesta lite större webbplatserna är byggda i någon form av Content Management System 
(CMS), som är ett publiceringsverktyg för att strukturera datan/webbsidorna. Några vanliga 
CMS är EPiServer, Polopoly, Drupal, Site Vision och SharePoint. I den här studien har det varit 
webbplatser byggda i EPiServer som varit i fokus. EPiServer är ett vanligt förekommande CMS 
bland kommuner och större företagswebbplatser.  

2.3.2 Siteseeker 
Siteseeker är en sökmotor som byggts av företaget Euroling som bildades år 2000. Siteseeker 
har fått stor spridning till bland annat kommuner. Kalmar kommun och Coop, som nämnts 
tidigare använder sig av sökmotorn Siteseeker. Euroling har tagit fram en speciell 
synonymordbok, anpassad just för kommuner. Själva sökmotorn är en klassisk sökmotor, som 
likt Google spindlar webbplatsen utifrån. Siteseeker har en direkt integration i EPiServer, vilket 
gör det smidigt att implementera den, de har även direktintegration i några andra CMS. Euroling 
arbetar med partnerskap och har ingen egentlig kontakt med slutkunden. Siteseeker erbjuder 
språkstöd för svenska och en rad olika språk. 

2.3.3 Truffler 
Truffler är en sökmotor som utvecklats av företaget 200OK AB som bildades 2011. Truffler 
bygger i grunden på open source sökmotorn Elasticsearch. Truffler fungerar annorlunda jämfört 
med klassiska sökmotorer, som spindlar webbplatsen utifrån. Truffler indexerar inifrån och ut 
istället, med ett så kallat push index. Detta innebär att så fort något ändras i CMS:et uppdateras 
indexet, informationen pushas in i indexet. Sättet att indexera gör att sökmotorn har lättare att 
indexera flera olika datakällor. Under studien blev Truffler uppköpt av EPiServer och kommer 
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troligen få en mycket nära integration i EPiServer framöver. Hur detta kommer påverka 
EPiServers övriga samarbetspartners på sökmotorer är oklart i skrivande stund.  

2.3.4 Google Search Appliance  
Google Search Appliance (GSA) är en sökmotor som i botten grundar sig på samma 
sökalgoritm som Googles globala sökmotor. Det finns dock stora skillnader jämfört med 
Googles globala sök. GSAn är anpassad för lokalt sök och har ett administrationsgränssnitt där 
administratörerna kan göra en rad olika inställningar. Det finns även möjlighet att bygga sina 
egna sökgränssnitt eller använda färdiga mallar.  GSA kommer som en låda där det går att välja 
att antingen spindla informationen på samma sätt som Siteseeker eller pusha in information till 
indexet på samma sätt som Truffler.  

2.4 Sökmönster 
Under sökmönster beskrivs de huvudsakliga beståndsdelarna i en söklösning, mönstren 
beskrivs inte med mönsterspråk, utan termen sökmönster representerar de olika 
beståndsdelarna inom sök. 

2.4.1 Facetter  
Facetter är en form av ett filter som gör det möjligt att filtrera sökresultatet. Facetterna bygger 
på att informationen är indelad i kategorier och är det stora mängder data går det skära resultatet 
på flera ledder, till exempel på typ av media och publikation som i Figur 11. Det finns många 
olika varianter av hur facetter kan användas. Enligt (Morville och Callander 2010) är facetter en 
viktig del av navigeringen efter att sökfrågan är ställd, för att smidigt kunna begränsa 
resultatmängden. Facetter kan även användas som navigation innan en sökfråga är ställd, som 
en dynamisk meny.  

 
       Figur 11: Exempel på tvåvägs filtrering med facetter hämtad från (Siteseeker, 2012) 

2.4.2 Segmenterad träfflista  
Segmenterat sök är när resultatet presenteras i olika segment. Det görs flera sökningar i olika 
delmängder av informationen, som presenteras parallellt i olika segment (spalter/kolumner). 
Den här typen av resultat fungerar bäst då det finns tydliga skillnader i informationen, till 
exempel personsök, dokumentsök eller som på Coop.se där ett segment är recept. På kalmar.se 
används ett segmenterat resultat där träfflistan visas i ett stort segment till vänster och kontakter 
i ett smalare segment till höger, på ett liknande sätt som i Figur 12. 
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Figur 12: Segmenterad träfflista hämtad från (Siteseeker, 2012) 

2.4.3 Synonymer 
För att hjälpa användarna att hitta rätt, jobbar de flesta sökmotorer med synonymordlistor. Till 
Siteseeker finns det en speciell synonymordlista för kommuner. Söker en användare på dagis, 
som kommuner inte får använda, kommer det i träfflistan att bli en sökning på förskola istället. 
Synonymer är en viktig stödfunktion som redaktörerna behöver jobba aktivt med. Ser 
redaktören att användarna inte hittar något på en sökterm, kan denna koppla en synonym till 
söktermen. Det går att arbeta med både enkelriktade och dubbelriktade synonymer, i exemplet 
med dagis vill förmodligen redaktören att dagis skall vara en synonym till förskola, men inte att 
förskola skall vara en synonym till dagis.   

2.4.4 Sökordsförslag 
Sökordsförslag i sökfältet (autocomplete) är ett stöd för 
användaren. Samtidigt som användaren skriver ett ord i 
sökfältet får denne förslag, baserade på populära sökord och 
sökhistorik. Användaren får förslag på sökfraser som 
innehåller eller relaterar till ordet som matas in. 
Sökordsförslagen sätts ofta i ett sammanhang och hjälper 
användaren hitta det den söker se Figur 13. Det här är ett 
utbrett hjälpmedel som ger användaren stöd både med 
förslag på sökord och hjälper till med stavningen. Det finns olika metoder för urval av 
sökordsförslag. Enligt (Morville och Callander 2010), använder sig Google av användarens 
personliga sökhistorik, tillsammans med ett kollektivt sökbeteende från ett stort antal användare. 
Listningen av sökordsförslag bygger för det mesta på någon form av användarstatistik, men det 
finns även möjlighet för redaktörer att göra egna sökordsförslag. Sökordsförslagen baserar sig 
ofta på tidigare sökningar och matchas inte direkt mot indexet. Sökordsförslagen kan även 
byggas upp direkt från sökindexet.  

2.4.5 Sökträffsförslag 
Sökträffsförslag (autosuggest) ger förslag på relaterade 
direktträffar och inte på sökordsförslag som beskrivs ovan. 
Sökträffsförslag ger förslag på relaterat material, som inte alltid 
innehåller söktermen (Morville och Callander 2010). 
Sökträffsförslag som i Figur 14 på relaterade sidor till ”inde”, 
väljer användaren någon av träffarna kommer denna direkt till 
målsidan. För att göra en ”vanlig” sökning får användaren 
trycka entertangenten i sökfältet. Sökträffsförslagen fungerar 
bäst i en begränsad mängd direktträffar, då prestandan är viktig.  
 

Figur 13. Exempel på 
sökordsförslag i sökfältet, hämtat 
från (Siteseeker, 2012). 

Figur 14: Sökträffsförslag, hämtat 
från www.adobe.com 
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2.4.6 Söksideförslag  
Till skillnad från sökordsförslag och sökträffsförslag, söks hela indexet och presenteras efter 
hand då användaren skriver i sökfältet vid söksideförslag (Instant search). Google var de som 
först lanserade söksideförslag under namnet Google Instant, i Figur 15 illustreras hur detta 
fungerar. Google använder en kombination av sökordsförslag och söksideförslag, där 
användaren får upp sökordsförslag vartefter denna matar in tecken i sökfältet. Resultat 
presenteras baserat på gissningen av vad användaren tänkt skriva. Enligt Google sparar 
användarna 2-5 sekunder på att använda söksideförslag. Pricerunner som nämns i 
omvärldsanalysen använder precis som Google söksideförslag i sin söklösning.  

 

2.4.7 Resultatsidan  
Det finns en lång rad olika varianter av att presentera ett sökresultat, den klassiska modellen är 
att använda modellen som Google använder (Figur 15), där det är en rubrik, kort beskrivning 
och en adress. Resultatet behöver inte vara en lista, det går även presentera resultatet som boxar.  
Vilken information som står med i träffarna anpassas efter situationen. För en global träfflista är 
det bra om URL:en står med i träffen, för ett lokalt resultat är det viktigare med brödsmulor, 
som visar var på webbplatsen resultatet finns.  

2.4.8 Sponsrat  
I ett sökresultat går det att arbeta med sponsrade träffar. För utvalda sökord hamnar den 
sponsrade träffen bland de första träffarna, även om det finns träffar som sökmotorn egentligen 
rankar högre. På Google kommer det ibland träffar med en ljusgul bakgrund, dessa är annonser 
och har anknytning till söktermen och är en sponsrad träff. En sponsrad sökträff kan även vara 
en träff som redaktören anser skall komma överst, då användaren söker på ett visst sökord och 
den prioriteras då upp i resultatet.   

2.4.9 Relaterade sidor 
Det finns en möjlighet att använda sig av relaterade resultat. Inom e-handel är det vanligt med 
relaterade träffar i form av; de som köpte den här produkten köpte även den här. Relaterade 

Figur 15: Exempel på söksideförslag hämtat från www.google.se 
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resultat kan även vara något som inte stämmer in på själva sökningen, men som har en relation 
till resultatet som visas.  

2.4.10 Relevans  
I de flesta sökmotorerna går det ställa in 
relevansen, det vill säga vilka kriterier 
sökmotorn skall göra sökningen på och 
vilken information som skall vara värd 
mest (viktning). Det kan vara sidans titel 
som väger tungt och matchning på sökordet 
i texten, eller så kan brödsmulorna vara de 
som är helt avgörande. Det brukar finnas 
en möjlighet att ställa in hur tungt de olika 
parametrarna skall påverka resultatet, i 
Figur 16 ser vi hur relevansjusteringen ser 
ut i Siteseeker.  

2.4.11 Metataggar 
Materialet på en webbplats kan märkas upp med metataggar, detta för att hjälpa sökmotorn att 
hitta rätt information. Metataggarna är en beskrivning av materialet som inte syns på själv sidan. 
Det går att ställa in sökmotorerna så att de antingen tittar på metataggar eller inte. Används 
metataggar av sökmotorn är det viktigt att alla sidor metataggas korrekt, för att få ett bra 
sökresultat, alternativt ställa ner relevansen för metataggarna.  

2.5 Redaktörer  
Redaktörerna som diskuteras i den här studien är de som publicerar material på webbplatserna 
exempelvis skriver texter, lägger upp bilder och metataggar information.  
I en sökdriven lösning har redaktörerna en central roll, då sättet de skriver texter och ordnar 
dessa, påverkar sökmotorns resultat. Det är viktigt att alla redaktörer arbetar på samma sätt med 
texterna, för att få ett jämt resultat från sökmotorn. Även arbetet med uppföljning av statistik 
över hur användarna söker och matchning av synonymer är en viktig del.  
”Det budskap vi förmedlar till våra kunder är att strukturera informationen på webbplatser 
utifrån besökarnas behov, och inte baserat på hur kommunen – eller myndighet, företaget m fl – 
är strukturerade internt.” (Näsfors 2008)  
Citatet ovanför beskriver en viktig aspekt, för vem skriver redaktörerna? Detta är något som 
behöver ses över då det påverkar hur användarna kommer att hitta i materialet.  
”Att rensa bort onödig information på webbplatsen gör att det kommer ge användarna bättre 
relevans i sina sökningar. Här kan statistik från sökmotorn användas för att se vilka sidor som 
har få besökare eller inga alls och fundera över orsakerna till detta” (Melin 2012).

Figur 16: Skärmdump av relevans inställningen i Siteseekers 
administratörsgränssnitt 
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3 Metod 
Då det är ett begränsat utbud av litteratur på ämnet sökdrivna webbplatser, vilar den 
här studien tungt på ett antal intervjuer samt en workshop. 
I den här studien har det uteslutande använts kvalitativa metoder för faktainsamlingen, 
i början av studien utfördes ett antal ostrukturerade intervjuer, för att samla in 
grundläggande fakta, samt få en uppfattning om området. Det har även gjorts en 
expertintervju, en tänka högt utvärdering, samt en workshop, avslutningsvis har 
resultaten återkopplats, diskuterats och validerats av experter. En närmare beskrivning 
av metoderna samt hur de har tillämpats under arbetets gång följer nedan. 

3.1 Intervjuer 
Faktainsamlingen i studien bygger till stor del på intervjuer med olika personer som 
arbetar med sökrelaterade lösningar eller till ämnet relevanta frågor. 
Intervjupersonerna arbetar både på Cybercom och hos externa aktörer. 
Intervjumetoderna beskrivs mer ingående nedan.  

3.1.1 Ostrukturerad intervju 
Den ostrukturerade intervjun har precis som namnet antyder ingen given struktur, intervjun 
baseras på en lista med ämnen eller frågor. Ämnena och frågorna används som stöd om 
diskussionen avtar (Lazar, Feng och Hochheiser 2010). Fördelen med den här intervjutekniken 
är att intervjun inte blir styrd och att intervjupersonen kan berätta fritt om sitt område.  

3.1.2 Semistrukturerad intervju 
Enligt (Lazar, Feng och Hochheiser 2010) bygger den semistrukturerade intervjun på en 
intervjumall, med ett antal i förväg bestämda frågor. Det kan vara samma upplägg och frågor 
som i en strukturerad intervju. I en semistrukturerad intervju behöver inte ordningen på frågorna 
följas och det går att komplettera med följdfrågor vid behov. Säger intervjupersonen något 
intressant kan man be denne berätta mer, fråga hur det relaterar till… och ta frågorna i den 
ordningen som passar just de vägar intervjun tar. Intervjuas flera personer finns det möjlighet att 
jämföra svaren på samma frågor, även om de inte besvarats i samma ordning.  

3.1.3 Expertintervju 
Till en expertintervju är det viktigt att förbereda en intervjumall, så att tiden kan utnyttjas 
effektivt och inte komma in på sidospår. Intervjumallen hjälper till att hålla fokus och undvika 
en lektion om området i stort, det är just expertisen på ämnet som eftersträvas (Flick 2009). I 
den här studien har semistrukturerade intervjumallar använts vid expert intervjuerna.  

3.2 Tänka högt  
Tänka högt (Think aloud)-metoden bygger på att fånga deltagarnas tankar medan de utför 
uppgifter. Testledaren ber användaren berätta högt hur den tänker, ”jag läser av sidan, tittar på 
länkarna, hittar inte… borde nog ligga under … testar att klicka här”. Testledaren observerar 
användarens beteende och för anteckningar. Inför testen förbereds ett antal uppgifter 
testpersonerna skall genomföra under testet. Enligt (Rubin och Chisnell 2008) är det viktigt att 
testledaren påverkar användaren så lite som möjligt. Det är viktigt att testledaren håller en 
neutral ställning till sina egna åsikter, inte får användaren att känna sig dum eller att de gjort fel, 
om de inte klarar uppgiften eller löser den på ett annorlunda sätt. Testledaren bör avbryta och 
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lägga sig i så lite som möjligt under testet, ibland kan det vara bättre att ta en anteckning och 
fråga efter att uppgiften är slutförd.   

3.3 Pappersprototyper 
Pappersprototyper kan enkelt och billigt tas fram tidigt i ett projekt, erfarna designers kan 
samarbeta med oerfarna användare, då alla kan skissa med hjälp av enkla instruktioner. En stor 
fördel med pappersskisser är att de inte är plattformberoende och inte ställer några andra 
tekniska krav (Snyder 2003).  
Pappersprototyper kräver ingen utveckling och är en billig metod att ta fram tidiga konceptuella 
skisser. Designers och utvecklare blir inte specifika och fäster sig inte vid designen i ett tidigt 
skede. Då användare utvärderar pappersprototyper känner de sig ofta mer bekväma att ge kritik, 
då det inte ser färdigt ut (Lazar, Feng och Hochheiser 2010).   
I det här examensarbetet har pappersprototyperna tagits fram med hjälp av enkel skissteknik på 
standard A4 papper för att enkelt kunna återskapa pappersprototyperna. Skisstekniken bygger 
på kunskaper från en kurs i skissteknik12. 

3.4 Designworkshop 
Metodbegreppet workshop omfattar en rad olika metodiker. För den här studien har en 
designworkshop med brukare använts (Westerlund och Lindquist 2004). Med brukare menas 
potentiella användare av lösningen. En lagom gruppstorlek är ca 4-8 personer, det kan vara både 
färre och fler. Workshoppen behöver ett tema och tydliga mål, så det går att göra tydliga 
avgränsningar och att alla deltagare får samma utgångspunkt. Workshopledaren behöver vara 
klar och tydlig i sina instruktioner, samtidigt som denne måste vara lyhörd och flexibel för att få 
ut maximalt ur diskussioner och övningar. Det är viktigt att värna om deltagarnas integritet, 
informera om hur materialet är tänkt att användas, samt att deltagarna kan avbryta eller be om 
att något de sagt inte refereras.  
Själva workshoppen kan ha lite olika upplägg beroende på vad som skall designas, samt hur 
många workshoppar deltagarna skall delta i. Varje workshop behöver ha en introduktion, där 
deltagarna presenteras för varandra, samt att workshopledaren presenterar dagens agenda och 
vad vi vill ha ut av dagen, presentera tema, mål och avgränsningar. Efter en introduktion följer 
det olika övningar, värvade med aktivitet för deltagarna och diskussioner. Workshoppen 
avslutas med en sammanfattning och avslutande diskussion. 

3.5 Tillämpning av metoder 
Här presenteras hur metoderna har tillämpats i studien, resultaten från momenten 
presenteras i kapitlet genomförande. Intervjupersonerna introduceras mer ingående 
första gången de förekommer och därefter används personens efternamn.   

3.5.1 Ostrukturerade intervjuer 
Till de ostrukturerade intervjuerna som genomfördes i början av studien, hade det förberetts 
diskussionsområden, för att samla kunskap om studiens område i stort. Den ostrukturerade 
intervjumetoden valdes då kunskapen på området var begränsad. Målet med intervjuerna var att 
få en bred bild av området, för att kunna göra en bra avgränsning. Intervjupersonerna valdes 
utifrån olika yrkesroller för att få en bred syn på vad som fanns och var möjligt att göra. 
Intervjupersonerna kom både från Cybercom samt externa företag. De ostrukturerade 
intervjuerna som genomfördes inledningsvis var med: 

• Tobias Lidskog, Systemarkitekt, Cybercom(Lidskog).  
                                                        
12 http://angner.se/blog/all-designers-should-know-how-to-sketch/ 
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• Andreas Runnhagen, EPiServer utvecklare, Cybercom (Runnhagen).  
• Adam Blomberg, CTO för sökmotorn Siteseeker, Euroling (Blomberg).  
• Joakim Zaar, arbetar med Sökmotor optimering (SEO), Cybercom (Zaar). 
• Mikael Grönlund, Webbstrateg, Cybercom (Grönlund).  
• Markus Granström delägare i sökmotorn Truffler (Granström).  

Alla intervjuerna bandades och transkriberades i efterhand, för att kunna hålla fullt fokus på 
själva samtalet. En sammanställning av intervjuerna presenteras i avsnitt 4.1 inledande 
intervjuer.  

3.5.2 Semistrukturerade intervjuer 
Då materialet från de ostrukturerade intervjuerna sammanställts och en snävare avgränsning av 
området genomförts, följde ett par semistrukturerade intervjuer. Till dessa förbereddes mer 
specifika frågor, där en del av frågorna grundade sig i analyser av deras webbplatser avsnitt 4.2 
analys av sökdrivna webbplatser. De semistrukturerade intervjuerna beskrivs nedan.  

• Kalmar kommun, till intervjun hade frågor förberetts (Appendix 8.1) efter analys av 
kalmar.se se avsnitt 4.2.1, samt i samråd med Grönlund och Pehr Hommerberg, 
interaktionsdesigner på Cybercom (Hommerberg). Själva intervjun genomfördes i 
Kalmar med Christina Carlberg, informationschef (Carlberg) samt Niklas Svensson, 
tekniskt ansvarig (Svensson) på Kalmar kommun. Intervjun pågick i ca 2 timmar och 
bandades för att sedan transkriberas i efterhand.   

• Coop, till intervjun som ägde rum på Coops huvudkontor i Solna med Daniel Larsson, 
webbstrateg och projektledare (Larsson) på Coop. Till intervjun hade det förberetts 
frågor (Appendix 8.2) utifrån en analys av coop.se se avsnitt 4.2.1. 

Anledningen till att just dessa två intervjuobjekt valdes var för att de har en lång erfarenhet av 
sökfokuserade lösningar och har samlat på sig mycket kunskap om vad som fungerar och inte. 
Det finns lösningar på marknaden som har en mer sökdriven design, som tillexempel 
Kemikalieinspektionen, deras webbplats har inte funnits lika länge och har därför inte samma 
erfarenhet. Den semistrukturerade intervjumetoden valdes för att ge utrymme för 
intervjuobjekten att berätta mer fritt, om just deras lösning och erfarenheter. Det fanns specifika 
frågor som behövde besvaras och därför behövdes viss struktur.  Sammanfattningar av 
intervjuerna presenteras i avsnitt 4.3 Intervjuer.   

3.5.3 Expertintervju 
Expertintervjun genomfördes med Daniel Hansson på Valtech (Hansson). Han arbetar som 
webbstrateg och har ett stort intresse av sökdrivna lösningar. En sammanfattning av intervjun 
presenteras i avsnitt 4.3.3. Till expertintervjun förbereddes ett antal frågor som låg till grund för 
intervjun, expertintervjun följde en semistrukturerad struktur och frågorna kompletterades med 
följdfrågor.  

3.5.4 Tänka högt 
I samband med intervjun med Kalmar kommun genomfördes en tänka högt utvärdering av 
Kalmar kommuns webbplats. Tänka högt utvärderingen av kalmar.se användes för att få 
användarnas bild av hur den sökfokuserade webbplatsen fungerar. Utvärderingen användes som 
ett komplement till intervjun med kommunen. Utvärderingen utfördes med 10 deltagare av 
varierande ålder och kön. Fyra av deltagare bodde i Kalmar, tre av dessa var kvinnor i åldern 
19-25 och en 50 årig man. Resterande sex deltagare bodde i Stockholm, två män och en kvinna i 
25 års åldern, en man i 35 års åldern samt en man och en kvinna i 60 års åldern. Deltagarna 
hade varierande datorvana och yrkesbakgrund. Spridningen av deltagarna bör vara en 
representativ målgrupp för en kommunwebbplats. Innan själva utvärderingen påbörjades fick 
deltagarna instruktioner för hur de skulle genomföra uppgifterna, samt hur materialet kommer 
användas i studien. Utvärderingen bestod av fem stycken uppgifter av varierande art. Deltagarna 
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fick starta på Googles webbplats, för att se hur användarna navigerade till kalmar.se. Efter att 
uppgifterna genomförts följde en kortare semistrukturerad intervju, med fyra frågor för att få en 
djupare förståelse av hur de tänkt. Fyra intervjuer genomfördes i Kalmar och resterande sex i 
Stockholm. I appendix 8.4 presenteras uppgifterna och följdfrågorna. Uppgifterna samt de 
efterföljande frågorna diskuterades med (Grönlund) för att få relevanta frågeställningar.  
Utvärderingen dokumenterades med anteckningar, för att kunna komplettera de efterföljande 
frågorna. 
En potentiell risk med målgruppen är att deltagarna inte har samma relation till Kalmar 
kommun, uppgifterna anpassades för att minimera riskerna med detta. Den största 
påverkningsfaktorn är om personerna varit inne på Kalmars webbplats tidigare. Antalet 
testpersoner är inte tillräckligt för att dra statistiskt säkerställda slutsatser ifrån, men det fanns 
tydliga gemensamma resultat från sammanfattningen som presenteras i avsnitt 4.4. 

3.5.5 Designworkshop 
I studien genomfördes en designworkshop, designworkshopen genomfördes med målgruppen 
potentiella anställda, som är den sekundära målgruppen för webbplatsen Cybercom.com. Den 
sekundära målgruppen valdes eftersom det var den målgrupp det fanns en rimlig chans att få tag 
på deltagare i. Den primära målgruppen kunder ansågs vara i princip omöjliga att rekrytera 
deltagare till. Workshop planerades för åtta deltagare och i slutänden genomfördes workshopen 
med endast fyra deltagare. Tre deltagare hoppade av samma dag som workshopen ägde rum, 
samt att den åttonde platsen var vakant. Deltagarna som rekryterades hade blandad bakgrund, 
studenter, arbetssökande och anställda på andra bolag i IT-branschen. Gemensamt för alla 
deltagare var att de var potentiella kandidater för anställning hos Cybercom.  
Workshop genomfördes i ett konferensrum på Cybercoms kontor i Stockholm. Deltagarna bjöds 
på en middagsmacka och fika, så att de fick bekanta sig med varandra innan vi satte igång. 
Workshopen inleddes med en presentation av det pågående projektet, vem jag är samt vad som 
förväntades från workshopen. Deltagarna fick presentera sig med namn och sysselsättning. Vi 
gick även igenom agendan, hur materialet kommer användas i studien, samt att det bandades.  
Nedan presenteras agenda: 

• Introduktion och mål med kvällen  
• Deltagarpresentation och deras förväntningar på kvällen  
• Presentation av tre alternativa startsidor (Figur 29, Figur 30, Figur 31)  
• Övning, för- och nackdelar (post-it lappar) 
• Gruppövning, skissa gemensamt förslag 
• Bensträckare  
• Presentation av resultatsidan (Figur 32) 
• Övning, för- och nackdelar (post-it lappar)  
• Gruppövning, skissa gemensamt förslag  
• Sammanfattning och avslut   

Workshopen var i huvudsak uppdelad i två delar. Den första delen behandlade användarstöd på 
startsidan, där tre skissade konceptuella förslag presenterades. Deltagarna skrev individuellt ner 
positivt och negativt med de olika lösningarna på post-it lappar. Lapparna redovisades 
gemensamt och följdes av en gemensam skissövning, där deltagarna tillsammans utgick från 
post-it lapparna och skissade på ett förslag.  
Den andra delen handlade om resultatsidan. Här presenterades ett konceptuellt skissat förslag 
och samma procedur med post-it lapparna och gemensam skiss från första delen upprepades. 
Den avslutande sammanfattningen ledde till intressanta diskussioner, deltagarna var mycket 
engagerade under hela övningen. I det ursprungliga upplägget skulle gruppen delats i två delar 
under skissövningarna. Då deltagarantalet blev så litet genomfördes alla övningarna gemensamt. 
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Ledning och dokumentation av workshoppen gjordes av mig själv utan ytterligare stöd, vilket 
fungerade bra. Hade gruppen varit större hade en ledare till förmodligen underlättat. 
För att ett mer heltäckande resultat skulle uppnåtts, hade det behövts fler workshops med 
deltagare från fler målgrupper och större spridning inom branschen. Antalet deltagare i den 
genomförda workshopen påverkade förmodligen också resultatet.    
Tyvärr fanns det vissa problem med att rekrytera deltagare, då de flesta målgrupperna hade visat 
mycket litet intresse av att delta i det parallellt pågående projektet. Det fanns ingen möjlighet att 
genomföra fler workshops. Resultatet av workshopen presenteras i avsnitt 4.5.4. 

3.5.6 Validering 
För att validera resultaten i studien gjordes återkopplingar till experter. Expertintervjuer kan 
användas för triangulering av resultaten för att få åsikter och bedömning av resultaten. 
Valideringen utfördes i form av att resultaten presenterades med efterföljande diskussion. 
Valideringen har gjorts med:  

• Blomberg, CTO och Dan Gunnarsson, lösningsarkitekt på Euroling (Gunnarsson).  
• Zaar, SEO expert.  
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4 Genomförande 
Genomförandet är uppdelad i olika delar (Figur 17). De fyra första delarna samlar in 
kunskap från redan existerande lösningar och experter på området. 
Genomförandedelen avslutas med designprocessen, som beskriver hur designen har 
genomförts steg för steg.  

 
Figur 17: Översikt genomförandet 

4.1 Inledande intervjuer  
I den inledande delen av examensarbetet genomfördes fem ostrukturerade intervjuer som 
beskrivs i avsnitt 3.5.1. Dessa intervjuer skapade en bild över komplexiteten med sök och 
sökdrivna lösningar. Intervjuerna gav bilden av att det fanns ett flertal olika tekniska lösningar 
att bygga sökdrivna webbplatser med, men att det går att uppnå liknande resultat med de flesta 
tekniska lösningarna. Med insikten om att det går att uppnå liknande resultat med de olika 
tekniska lösningarna avgränsades examensarbetet till att inte fokusera på tekniken. I samband 
med intervjuerna fick jag bra kontakt med företaget Euroling som har sökmotorn Siteseeker, de 
lovade att ställa upp med tekniskt stöd och som bollplank under arbetet. 
Kvalitén på den publicerade information och hur redaktörerna för webbplatser arbetar var något 
som lyftes fram som en kritisk punkt i alla intervjuerna. För att en sökdriven lösning skall 
fungera bra måste informationskvalitén vara god. 
I intervjun med Grönlund som arbetade som webbstrateg på Cybercom diskuterade vi även 
förtroende för sök bland användarna. Vid ett par fokusgruppsdiskusioner som Grönlund 
genomfört vid tiden för examensarbetet, hade han ställt frågan till deltagarna hur de skulle 
uppleva Cybercoms webbplats om de bara möttes av ett sökfält och inte så mycket mer. Den 
genomgående kommentaren var att det skulle uppfattas som oseriöst om det inte fanns mer 
information än så. Frågan om hur mycket stöd och var gränserna går för användarna är något 
som blev en viktig fråga för examensarbetet.  
Från intervjuerna blev avgränsningarna och fokusområdena för det fortsatta arbetet klara, från 
intervjuerna fick jag även tips om vidare intervjuer för insamlade av information.  

4.2 Analys av sökdrivna webbplatser 
I omvärldsanalysen presenterades ett antal redan befintliga webbplatser, där sök har en 
central roll i lösningen idag. I den här delen görs en analys av Kalmar kommun, Coop 
och Pricerunner. Anledningen till att just kalmar.se och coop.se analyseras här är att 
det genomfördes intervjuer med dem och analysen var en del i förberedelserna inför 
intervjuerna. Pricerunner.se valdes då deras webbplats är ett bra exempel på en 
webbplats som använder sig av sökdriven navigation.  

4.2.1 Sökfokuserade hierarkiska webbplatser 
Kalmar har inte gått hela vägen i bemärkelsen sökdriven navigation, men de har kommit en bra 
bit på vägen. Lite grovt är kalmar.se indelad i tre olika vyer: startvy, resultatvy samt huvudvy. 

Inledande	  
intervjuer	  

Analys	  av	  
webbplatser	   Intervjuer	   Tänka	  högt	   Designprocessen	  
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I startvyn (Figur 18), har de valt en sök-fokuserad design, alla puffar och nyheter har rensats 
bort. Sökfältet har fått en central roll, som stöd till användarna finns en hjälptext i sökfältet, 
hjälptexten försvinner när fältet markeras. Då användaren börjar skriva i sökfältet kommer det 
sökordsförslag, dessa är möjliga att välja genom att gå ner med piltangenterna eller klicka direkt 
på dem. Det går att söka antingen genom att klicka på sök knappen eller trycka enter. I högra 
delen av sökfältet finns en liten diskret pil, där det går att välja sök på allt, personer eller 
dokument. Under själva sökfältet har Kalmar valt att ha med åtta stycken stödingångar. Klick på 
en av stödingångarna ger inte samma resultat som att söka på samma ord. Ingångarna är länkar 
till olika sidor, i vissa fall till en huvudkategori på webbplatsen, medan ”turism” leder till en 
helt annan webbplats. De har inte med alla huvudkategorier, de har valt ut några stycken. Längst 
ned på sidan finns det kontaktuppgifter till kommunen, de har valt att inte ha någon ingång som 
heter kontakt bland stödingångarna. Det är bara startsidan som har det här utseende och hit 
kommer användaren genom att klicka på kommunloggan inne på sidan. Användare som kommer 
direkt in på en delsida kommer aldrig se startvyn.  

 

Figur 18: Startvy kalmar.se 

Figur 19: Resultatvy kalmar.se 
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Då användaren valt att göra en sökning kommer denne till resultatvyn (Figur 19). Här byter 
webbplatsen utseende, i toppen finns nu en menyrad, loggan hamnar på en bakgrundsbild, 
sökfältet har samma utseende som på startsidan fast utan den lilla pilen. Sökresultatet är 
uppdelat i två segment, ett stort till vänster där själva huvudresultatet presenteras i en lista med 
rubrik, beskrivande text samt att sökordet är fetmarkerat i träffarna. För vissa sökningar finns 
det även med rekommenderade träffar. I segmentet till höger presenteras relevanta kontakter till 
sökningen, personkontakter eller kontaktuppgifter till en enhet. Användarna kan välja att söka 
på kontaktperson på startsidan, trots att det alltid görs en sökning på båda alternativen och ingen 
större skillnad går att se i resultatet. I huvudsegmentet finns det två typer av facetter att filtrera 
resultatet med. Den första facett-typen presenteras på en ljusblå list där typ av media kan väljas; 
webbsidor, dokument och nyheter, dessa är dynamiska efter vart det finns träffar. Den andra 
facett-typen finns i en dropdown-meny med stödtexten ”begränsa resultatet ytterligare:”, med 
facetter som representerar relevanta kategorier och antalet träffar för varje kategori visas inom 
en parantes.  

 
Vid klick på en av sökträffarna kommer användaren till huvudvyn (Figur 20). Det är samma 
toppmeny och logga på bakgrundsbilden som i resultatvyn, i övrigt har huvudvyn ett helt annat 
utseende. Huvudvyn är uppdelad i tre segment. I ett smalt segment till vänster finns nu en 
dynamisk meny, som anpassas efter var användaren befinner sig. I det stora mittensegmentet 
presenteras på huvudsidorna nyheter och event, på landningssidorna presenteras budskapet. I 
segmentet till höger har sökrutan fått en betydligt mindre plats än på föregående vyer och finns 
hela tiden representerat högst upp i segmentet. Under sökfältet presenteras i första hand 
kontaktuppgifter och i mån av plats relevanta puffar. 
Genomgående för alla vyer är att kontaktuppgifter till kommunen presenteras längst ner på alla 
sidor. Det kan vara förvirrande att turism går till en helt annan webbplats i samma fönster, utan 
att detta uppmärksammas. Sök har ett stort fokus i startvyn för att sedan nästan försvinna helt. 
På webbplatser i allmänhet är det vanligt att sökresultatet presenteras i en egen vy. Att kalmar.se 
använder ett segmenterat sökresultat gör att användarna får både ett sökresultat samt relevanta 
kontaktuppgifter samtidigt.  
Några faktorer som gör att kalmar.se inte kan ses som helt sökdriven, är att sökresultatet inte 
genomgående är en del av navigationen, samt att ingångarna på startvyn är just länkar och inte 
sökningar. Att webbplatsen efter startvyn växlar över till en hierarkisk design med ett nedtonat 
sök är en av de största faktorerna. I segmentet kommunwebbplatser, skiljer Kalmar ut sig från 
övriga kommuner och har kommit en bra bit på vägen mot sökdriven navigation.   
På coop.se är sökfältet inte lika dominant som på kalmar.se, utan växer snarare fram genom 
sidan. Coop har valt att integrera sitt sökresultat mer i navigationen, som en del av sidan. Det 
blir inte lika stora förändringar i vyerna som på kalmar.se.  

Figur 20: Huvudvyn kalmar.se 
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Figur 21: Coop.se gammal version 

 
Figur 22: Coop.se ny version 

Då Coop först analyserades såg webbplatsen som i Figur 21, strax efter analysen hade gjorts 
bytte den utseende till som i Figur 22. På startsidan (Figur 21) fanns ett brett sökfält, som 
sträckte sig över hela webbplatsen. På den nya versionen av startsidan (Figur 22) har sökfältet 
blivit betydligt mindre och flyttats upp till högra hörnet. I det ursprungliga sökfältet fanns det 
möjlighet att välja mellan att söka på allt, recept eller butiker. I avdelningarna där sök är centralt 
blir det samma sökvy som tidigare. Skillnaden nu är att sökfältet blivit lite smalare, samt att 
möjligheten att begränsa söket i sökfältet har tagits bort helt. Varför de valt att göra om sin 
webbplats från utseendet i Figur 21, till Figur 22 tas upp i intervjun med Coop i avsnitt 4.3.2. 

 
Presentationen av sökresultatet i Figur 23 är uppdelat i olika segment, som representerar de 
olika avdelningarna på webbplatsen (recept, butiker, artiklar). I varje segment presenteras ett 
utdrag av träffmängden och en knapp för att visa det fullständiga resultatet ”Visa alla recept”. 
Segmenten delas in på höjden så att de staplas på varandra. Finns det inga träffar i ett segment 
skrivs det i topplisten av segmentet till exempel ”inga butiker hittades”. Det finns även filter, de 
har valt att ha anpassade filteruppsättningar för varje segment. Filteralternativen presenteras 
direkt under sökfältet. Användaren får fram filtret genom att klicka på till exempel ”utökat 
receptsök”. I filtreringen blandas illustrationer med text och dropdown-menyer. Coop jobbar 

Figur 23: Sökresultat coop.se 
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mycket med färger, bilder och illustrationer för att hjälpa användarna att hitta på sidan. Coop 
har gjort en blandning av hierarkisk och sökdriven navigation, där den hierarkiska navigationen 
används till avdelningarna med mindre mängd information och en sökdriven navigation till 
avdelningarna med stor informationsmängd. Genom att använda den segmenterade träfflistan, 
får användarna ett uppdelat resultat utan att i förväg valt i vilken avdelning de söker 
information.   

4.2.2 Sökdrivna e-handelsplatser 
Pricerunner bygger hela navigationen på sin webbplats med hjälp av sökmotorn. Det finns en 
toppmeny i alla vyer på webbplatsen, där det finns länkar till information om organisationen. 
Två av menyvalen skiljer sig dock ”Kategorier” och ”Dagens deal” leder vidare till resultatvyn 
i Figur 26 där användaren med facetter navigerar sig fram.  

 
  Figur 24: pricerunner.se startvy 

I startvyn (  Figur 24) finns det olika ingångar, i ett fält till vänster finns det ingångar för att 
jämföra olika produkter, övre högra delen är det en reklamplats, på nedre delen av sidan i mitten 
finns det ingångar till populära produkter. Gemensamt för alla dessa delar är att de leder vidare 
till sök-resultatsidan (Figur 26) via ett mellansteg med facetterad navigering. 
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Figur 25: pricerunner.se sökvy 

 

 

Pricerunner använder sig av söksideförslag och sökordsförslag på samma sätt som Google i 
Figur 15. Då användaren börjar skriva i sökfältet, flödar sidan om och sökordsförslag 
presenteras som i Figur 25, oavsett vart användaren befinner sig. Trycker användaren enter i 
sökfältet, görs sökningen på de bokstäverna som står där. Användaren kan även klicka direkt på 
söksideförslagen utan att genomföra själva sökningen. Väljer användaren att bläddra ner till 
mobil och trycker enter möts den av resultatvyn i Figur 26. I resultatvyn kan användaren förfina 
sitt resultat med facetter på vänster sida, där flera olika sorteringsalternativ erbjuds.  
Pricerunner är ett bra exempel på en sökdriven webbplats där i stort sett all navigation byggs 
upp av sökmotorn, webbplatsen kombinerar navigationen med både sökord och facetter på ett 
finurligt sätt. Sidan flödar om mycket och har en massa olika utseenden, vilket kan bli 
förvirrande för nya användare som inte är vana vid sidan.  

4.3 Intervjuer  
I det här avsnittet presenteras två semistrukturerade intervjuer, som beskrivs i avsnitt 
3.1.2 och enligt tillämpningen i avsnitt 3.5.2, med Kalmar kommun och Coop. Det 
presenteras även en expertintervju enligt metodbeskrivningen i avsnitt 3.1.3 och 
tillämpningen i avsnitt 3.5.3, med Daniel Hansson på Valtech. Intervjuerna är en viktig 
källa i den här studien, då det finns begränsat med litteratur på ämnet. Intervjuerna 
presenteras i sin helhet för att ge en bra bild över hur de har tänkt runt sina lösningar 
och varför de har tagit de beslut de har gjort.  

4.3.1 Kalmar kommun 
Intervju med Christina Karlberg (Karlberg), Informationsansvarig och Niklas Svensson 
(Svensson), teknisk webbredaktör, på Kalmar kommun. Intervjun ägde rum 2012-03-12 i 
Kalmar. I appendix 8.1 finns intervjumallen för intervjun. 
Det har mestadels varit positiva reaktioner på den sökfokuserade versionen av kalmar.se som 
först lanserades 2007 och fick ett nytt utseende med större och tydligare sökfält 2011. Från 
branschen har det varit ett stort intresse och de har varit ute och föreläst för andra kommuner om 
sin lösning. Många kommuner vill ta efter Kalmars lösning men vågar inte, då de är osäkra på 
hur det kommer att tas emot. Kalmar har även varit på ett besök i Norge och föreläst om sin 
webbplats, där funderar de på att skriva en standard för hur kommunwebbplatser skall se ut, 
baserat på kalmar.se. 
Kalmar kommun började 2005 diskutera att gå tillbaka till en splittersida ”en sida där 
användarna får välja avdelning innan de kommer till huvudsidan”-Svensson, som de testat 
tidigare. Då hade användarna för dålig uppkoppling för att det skulle fungera enligt Svensson. 

Figur 26: pricerunner.se resultatvy  
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Efter diskussioner med webbyrån Meridium, som är deras teknikkonsulter och har byggt 
kalmar.se, kom de i kontakt med sökmotorn Siteseeker. Siteseeker erbjöd helt nya möjligheter 
med sök och de bestämde sig för att satsa på denna lösning och lanserade sin nya webbplats 
2007.  
En drivande motivation har varit ”vargarna” -Karlberg, redaktörer som tycker att just deras 
information är viktigast och skall få en plats på startsidan. Med söklösningen blir ”all” 
information lika viktig.  
En tillgänglig och enkel webbplats har också varit en drivande faktor. För hur delar man in en 
webbplats på 10 000 delsidor i en lättnavigerad struktur? 
Anledningen till att söket är så dominant på startsidan och sedan växlar över till en mer klassisk 
design (hierarkisk), är för att ge plats åt mer information på portalsidor som tillexempel 
demokrati och invånare. Det finns ett internt behov av att kunna publicera nyheter och locka in 
användare. Statistiken från sökmotorn visar dock att många användare söker på till exempel 
barnomsorg och hamnar direkt på målsidan och ser aldrig portalsidan.  
De följer upp statistiken från sökmotorn och tittar på om användarna verkar hitta vad de söker 
efter, får användarna relevanta träffar, behövs det sponsrade träffar eller synonymer? Det är 
lättare att hantera användare i en sökmotor på det sättet anser de. Sökfältet är väl utnyttjat och 
de har många träffar på träffliste-sidmallen. ”Nästa steg kanske blir att inte ha någon struktur 
utan bara nyckelord, så att när användarna söker får de realtidssökningar. 
Navigationsstrukturen ser ut som den gör idag, men det är egentligen sökning på nyckelord, det 
blir abstrakt att tänka så, både internt och för användarna”-Svensson. 
Internt har de fått mycket kritik för att de tagit bort alla puffar från startsidan och istället satsat 
på en enkel avskalad startsida. Besökarna verkar däremot uppskatta att det inte är någon 
”reklam” på förstasidan, de kommer ju primärt dit för att leta information. ”Enligt 
undersökningar är nyhetssidorna de minst lästa på kommunala sidor”-Karlberg.     
Däremot tycker de att det är väldigt viktigt att RSS flödet fungerar väl, så att användarna som 
vill kan få nyheterna på annat sätt.  
I samband med övergången till den nya webbplatsen 2007 gjorde de stora organisatoriska 
förändringar, så att webbplatsen skulle fungera bättre för användarna. De har plockat bort 
organisationsindelningen, vilket de har fått mycket kritik för internt. Förut var man tvungen att 
känna till fyra organisatoriska steg, för att kunna hitta till exempel konsumentvägledare, vilket 
inte är intressant för någon utanför organisationen. De har även gått från 30 000 sidor till 10 000 
sidor. Antalet redaktörer begränsades till 150 stycken, tidigare kunde alla vara redaktörer och 
vissa av dessa kanske bara uppdaterade något vart annat år. Varje förvaltning har nu en 
huvudredaktör, det är bara den som de kommunicerar med från centralt håll. Huvudredaktören 
har i sin tur ansvar för andra redaktörer på sin förvaltning. Vad redaktörerna kan och får göra är 
begränsat i EPiServer. De har en skrivhandbok som börjar bli detaljerad, som alla redaktörer 
som publicerar skall följa. Skrivhandboken beskriver hur texter skall byggas upp, hur man 
lägger upp bilder och hur de får se ut, vilka förkortningar som skall användas och så vidare. De 
anser att skrivhandboken är en viktig komponent, för att en sökdriven lösning av den här 
storleken skall hålla god kvalitet på innehållet.  
Sidorna meta-taggas inte något speciellt, utan de låter sökmotorn gå på fritextsök. Taggning är 
något de eventuellt vill bygga ut så att ungdomar till exempel kan navigera via tagg-moln. De 
brottas samtidigt med att ha 150 webbredaktörer som ska förstå vad och varför de ska göra 
något, det kan bli problematiskt vid meta-taggning. 
De följer upp statistik och kan se hur många sidor användaren är på innan de försvinner från 
webbplatsen. De hoppar över att titta på vanlig webb-statistik och har istället valt att fokusera på 
statistiken från sin egen sökmotor, för att kunna optimera den så bra som möjligt.  
Senaste månaden (februari 2012) hade webbplatsen 147 000 träffar, 62 000 unika besökare, 
440 000 sidvisningar, 2,99 sidor/besök och 2 minuter och 48 sekunder är genomsnittstiden på 
webbplatsen. En fråga de har diskuterat är om kort tid på webbplatsen är bra eller dåligt, de 
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väljer att tolka det som att personerna som besökt webbplatsen hittat vad de söker relativt fort. 
De tror att det är få som sitter och nöjessurfar på en kommunal webbplats.  
50,38 % av användarna kommer från en global sökmotor direkt till aktuell sida. 40 % kommer 
direkt, vilket Svensson gissar är från bokmärken.  
Ofta när användare hör av sig som har sökt och inte hittat det de söker går Karlberg in och söker 
själv och hittar. Hon får förklara att hon då till exempel valt att bara söka på webbinnehållet och 
inte dokument. De har haft vissa problem med att få användarna att förstå sorteringsfiltrena. 
Förra året försökte de göra dem tydligare. En stor del av deras användare är inte så IT-vana och 
därför har de valt att inte ha dynamiska filter i träfflistan, det skall vara samma alternativ varje 
gång användarna är inne och söker.  
Lösningen idag med kontakterna är någon form av mellanlösning. De planerar att publicera sin 
telefonkatalog i framtiden, dock måste de hitta ett bra sätt att filtrera bort sekretessnummer. 
Tillgängligheten på webbplatsen är 99 % och de lägger mycket kraft på att validera sidorna för 
alla typer av webbläsare. Nya och ändrade sidor valideras varje dygn och är det något fel så får 
ansvarig redaktör en valideringsrapport.  
De ser en ökning av antalet besökare de senaste åren, som ständigt gått uppåt. De har inte några 
siffror på om besöksantalet ökade i samband med att den sökfokuserade designen lanserades. 
Den sökfokuserade lösningen har fasats in under lång tid, första varianten hade inte lika tydligt 
sök som den som lanserades 2011.  
Om de skulle få tänka om helt, skulle det vara att centralisera informationsarbetet till en liten 
grupp. Med en liten redaktörsgrupp tror de språk, bildspråk och layout skulle bli mer 
konsekvent, vilket skulle ge en mer homogen webbplats.  
Tyvärr har de inte gjort några riktiga användartester av webbplatsen sen den lanserades 2007. 

4.3.2 COOP 
Intervju med Daniel Larsson (Larsson), webbstrateg och projektledare på Coop. Intervjun ägde 
rum 2012-04-11 i Solna. I appendix 8.2 finns intervjumallen för intervjun. 
På Coop har de sett att många av deras användare bara söker direkt, utan att välja vilket område 
de vill leta i. Larsson spekulerade i att det kan ha och göra med att sökfältet är så brett. I en 
undersökning har de även sett att användarna inte ägnar någon tid åt att titta runt utan går 
ganska direkt på söket. 
De upplever att användarna har svårt att hitta vad de söker, förmodligen beror detta på att de 
inte har en enhetlig struktur på webbplatsen, vilket leder till att användarna inte riktigt förstår 
hur de skall navigera. Coop funderar på att flytta sökfältet till en mer traditionell lite mer 
undangömd placering och fokusera på vad användarna verkligen är ute efter. En del användare 
verkar ha problem med att se vad som är vad runt sökfältet, om användaren har en dålig skärm 
eller kanske dålig syn. Larsson påpekar att han tror det är viktigt att jobba med starka kontraster, 
så att det blir tydligt, något som de själva misslyckats med. De planerar att införa sökordsförslag 
och eventuellt synonymer. Larsson tycker att de synonymer han sett hittills inte är speciellt bra.  
Något han saknade och trodde kunde vara bra, är stöd för felstavning som ”menade du…”.  
När de började bygga webbplatsen för 4,5 år sedan, kändes den otroligt vågad med den här 
söklösningen. De har inte stött på något motstånd alls mot lösningen. Larsson har haft 
individuell utbildning med deras redaktörer, om hur de skall skriva för att sidorna skall få bra 
träffar i sökmotorer. De använder vanligtvis inte metataggar, de har vid några enstaka tillfällen 
använt metataggar för att få träffar högre upp i sökresultaten. 
En stor begränsning de upplevde med sökmotorn Siteseeker, är att det inte går att sätta ett exakt 
klockslag för indexeringen, vilket blir ett stort problem för dem då de hämtar information från 
flera olika källor. Läses informationen över från en källa precis efter att den blivit indexerad kan 
det ta upp till ett dygn tills den indexeras.  
Vid tillfället för intervjun såg webbplatsen ut som i Figur 21, strax efter intervjun genomfördes 
förändringarna som diskuterats i intervjun; sökfältet fick en mer undangömd position i de delar 
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av webbplatsen som inte är sökdrivna, sökfältet gjordes lite smalare och filtreringsalternativen i 
sökfältet plockades bort, så att webbplatsen fick utseendet som i Figur 22.  

4.3.3 Daniel Hansson 
Intervju med Daniel Hansson (Hansson), Webbstrateg på Valtech. Intervjun ägde rum 2012-05-
11 på deras huvudkontor i Stockholm. I Appendix 8.3 finns intervjumallen för intervjun.  
Hansson tog tillsammans med Adam Blomberg på Euroling, fram ett konceptuellt förslag för 
hur Lunds Universitet skulle kunna se ut och fungera med sökdriven design. Förslaget nämns 
även i avsnitt 1.1 och har varit en stor inspirationskälla för den här studien. På frågan om 
reaktionerna på denna lösning svarar Hansson; ”Det är många som har hört av sig och tycker 
att det är en väldigt intressant idé! Dock kommer den bli politiskt svår att genomföra, mycket 
byråkrati och policys, samt att puffar och nyheter är för viktiga”. 
Enligt Hansson tror många att bara för att något är publicerat så har man utfört en god gärning 
för webbplatsen. Han menar att oftast är redaktörernas texter för informativa/journalistiska och 
utgår inte från användarnas behov. Det är viktigt att redaktörerna skriver sina texter efter 
företagets mål och affärer, så att man styr användarna rätt.  
”Fel redaktörer kommunicerar istället för att hjälpa användarna!”-Hansson. Det är även viktigt 
att redaktörerna länkar till liknande annan relevant information, länkar redaktörerna i brödtexten 
kommer den hjälpa både den interna sökmotorn, samt ge bättre SEO (sökmotoroptimering). Det 
är till exempel därför Wikipedia hamnar så högt upp i Googles sökresultat, de har en helt platt 
struktur men länkar i brödtexten.  
Många vill att det ska vara lättare att tagga ihop innehåll på webbplatser. Kan man få 
sökmotorns logik att ta hand om detta, skulle det lösa många problem. Det är viktigt att koppla 
ihop information med länkar för att få liknande sidor. 
När det gäller puffar och nyhetsflöden, tror Hansson att det är bättre att flytta dem till Twitter, 
Facebook eller annat aktuellt socialt media och få användarna att följa dem där. Skall man ha 
kvar dem på webbplatsen går det mer åt att de slås samman i ett gemensamt flöde. Här vore det 
enligt Hansson intressant om man kan få relevansrankingen att fungera ihop med de ”statiska” 
målsidorna. När användaren söker på webbplatsen får den nyheterna och puffar ihop med den 
statiska informationen(informationssidor).  
När användarna kommer in på en webbplats är de oftast fokuserade på att lösa en uppgift, de 
fokuserar enbart på att lösa uppgiften och är inte mottaglig för någon annan information innan 
uppgiften är löst.   
Enligt Hansson kan det vara bra att visa med statistik hur användarna använder en webbplats i 
verkligheten. Klickar användarna på puffarna? Hur navigerar de till målsidorna? Om det till 
exempel ligger en puff på startsidan och ingen användare har klickat på den, ger den inget värde 
för sidan oavsett hur viktig information det är! 
När det gäller kommuner och statliga verk, tycker han att det är lite problematiskt att de går för 
hårt på riktlinjerna från företaget Funka nu, i avseende på tillgänglighet. I de 
rekommendationerna står det att man inte skall länka i brödtext, men länkningen i brödtext gör 
så otroligt mycket för träffbilden och det finns sätt att lösa tillgänglighetsproblemen runt detta. 
En annan intressant aspekt är personalisering i söket, i EPiServer går det att dra nytta av 
information om varifrån användaren kommer. Hansson gav ett exempel: Om Svenska skog antar 
att de flesta som besöker deras webbplats är intresserade av skogsindustri och förmodligen av 
investering i skog och optimerar sidan därefter. Men om en användare istället kommer från en 
länk på en jaktsida, är det med stor sannolikhet en jägare och då kanske det kan vara klokt att 
pusha information om jakt och även ställa in sökmotorns relevans mot jakt.  
Tar man hänsyn till faktorer om hur användaren kom till webbplatsen, går det att styra 
relevansmodellerna efter detta och ge användaren information som adderar värde till dennes 
besök. Det kan vara sökorden från Google, en länk från en viss typ av sida och så vidare. Här är 
det en stor fördel med sökdrivna webbplatser, att det verkligen går att personalisera. Gör man 
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det sedan möjligt att logga in med Facebook, Twitter eller liknande går det verkligen att ställa in 
sidan efter intressen och skapa riktigt bra värde för användaren! 
Hansson har gått igenom en stor mängd av deras kunders statistik och sett att 20-30 % av 
användarna omformulerar sin sökfråga, vilket betyder att de inte fick någon träff på första 
sökningen. 
Hansson är inne på att designen för en webbplats kanske egentligen inte är det viktigaste. De 
gjorde för några år sedan ett användartest för Swebus, för att visa på hur skadligt det var för 
dem med den dåliga sökmotoroptimeringen de hade då. Användarna fick i uppgift att hitta en 
billig resa med Swebus mellan Stockholm och Göteborg. De flesta användarna sökte på ”billig 
buss Stockholm – Göteborg Swebus” på Google. I Googles träfflista låg inte Swebus först, först 
låg en webbplats med ett namn i stil med billiga flyg som hade börjat lista och sälja bussresor, 
många användare klickade på denna träff. När de intervjuade användarna efter testet trodde 50 
% av de som gått in på billiga flyg att de hade varit på Swebus webbplats ”Det var någon buss 
med på sidan”-användarkommentar. Detta visar hur fokuserade användarna är på att lösa sin 
uppgift och inte är mottagliga för information som inte löser uppgiften. Hansson förespråkar 
även att man ska göra tester direkt i gränssnittet och jobba aktivt med konverteringen på allt 
som publiceras på webbplatsen. Det är viktigt att jobba med sökorden hela tiden.  

4.4 Tänka högt kalmar.se 
Som komplement till intervjun med Kalmar kommun genomfördes en tänka-högt-utvärdering 
av kalmar.se. I Appendix 8.4 finns upplägget som användes vid undersökningen.  
Den samlade uppfattningen bland deltagarna var att det var en tilltalande design på 
webbplatsen. Lite överraskande såg inte två av tio personer sökfältet på första sidan, 
förmodligen beror detta på att de använder starka kontrastfärger på ingångarna, medan sökfältet 
är neutralt färgsatt. De två personerna i 60 års-åldern använde ingångarna på startsidan för att 
lösa uppgifterna, de tappade bort sig och hade svårt att hitta sökfältet när de väl kommit till 
huvudvyn i Figur 20. De yngre deltagarna använde sökfunktionen för att lösa uppgifterna och 
hittade svaren i stort sett direkt. Sökordsförlagen var till stor hjälp för deltagarna, då i stort sett 
alla valde ett av de föreslagna sökorden istället för att skriva hela sökfrasen själva. 
Testpersonernas beteende stämmer väl överens med analysen av kalmar.se i avsnitt 4.2.1, samt 
diskussioner med Grönlund och Hommerberg (Cybercom). Ett större antal deltagare hade 
behövts för att få mer validitet i slutsatserna som diskuteras i avsnitt 3.5.4.  

4.5 Designprocessen 
Designprocessen är i huvudsak uppdelad i två faser: i den första designfasen togs ett 
antal grova konceptuella skisser fram. Skisserna användes för att kunna testa var 
gränsen för användarstöd på framför allt startsidan gick med hjälp av en workshop. 
Resultatet från workshoppen tillsammans med teorierna som samlats in tidigare i 
genomförandet, vägdes ihop och ett mer heltäckande koncept togs fram i fas två. Den 
konceptuella lösningen från designfas två validerades sedan avslutningsvis. 

 
Figur 27: Överblick designprocessen 

4.5.1 Beskrivning av caset 
För att få förankring i verkligheten användes ett verkligt case, för att ta fram det konceptuella 
förslaget av hur en sökdriven webbplats kan se ut och fungera. Som nämnts tidigare var det 

Beskrivning	  
av	  Caset	   Designfas	  1	   Workshop	   Designfas	  2	   Validering	  

av	  concept	  
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Cybercoms webbplats Cybercom.com som låg till grund för konceptet. Webbplatsen 
representerar konsultbolaget Cybercom som finns representerat i sju länder, där varje land har 
en lokal version av webbplatsen, samt en gemensam version för hela koncernen. Företaget finns 
representerat i ett flertal olika segment inom IT-branschen, med både stora och små företag som 
kunder. Cybercom hyr både ut konsulter samt har helhetsåtaganden.  
Det är en utmaning att presentera ett konsultbolag av den här bredden överskådligt och 
lättnavigerat på en webbplats. Vid studiens start pågick ett internt projekt på Cybercom med att 
ta fram strategier för en ny webbplats. Den här studien kom att drivas som ett parallellt projekt 
till det redan pågående projektet och på så vis få ta del av de strategidokument samt deltagande 
på ett par interna workshops.    
Nedan följer en sammanfattning av målgrupp och resultat från fokusgruppsdiskussioner. 
Målgrupp 
Kunder – primär målgrupp 
Potentiella anställda – sekundär målgrupp 
Press 
Investerare 
Resultat från fokusgruppsdiskussioner 
I de inledande fokusgruppsdiskussionerna med potentiella anställda, som genomförts innan 
denna studie påbörjades hade Grönlund (Cybercom) inkluderat frågeställningar som behandlade 
sök relaterade frågor. I diskussionerna hade det framkommit att förtroendet för sök var lågt 
bland deltagarna, då många interna söktjänster inte lever upp till användarnas förväntningar. På 
frågan om hur de skulle reagera om de endast möttes av en logga och ett stort sökfält på 
startsidan och inget mer, var den gemensamma uppfattningen att det skulle kännas oseriöst. 
Deltagarna saknade även konkreta kundcase och ”War stories”-Grönlund (vad som gått bra och 
dåligt i projekt) och hur detta lösts, för att få ett förtroende. Deltagarna tyckte även att det borde 
finnas fler medarbetare representerade på webbplatsen. Den nuvarande webbplatsen uppfattades 
som stel, extremt affärsfokuserad och avspeglade inte den atmosfären de upplevt vid personlig 
kontakt med Cybercom. 

4.5.2 Testindex  
För att få en känsla av hur Cybercoms webbplats beter sig som sökdriven och vilka resultat 
sökningar ger med aktuell datastruktur, sattes ett testindex för cybercom.com upp med 
sökmotorn Siteseeker. 
Testindexet indexerade upp hela cybercom.com och använde sökmönstren (avsnitt 2.4); 
sökordsförslag, synonymer, sponsrat, samt facetterad filtrering. Gränssnittsdesignen för 
testindexet var av enklast möjliga, då det var funktionaliteten som skulle testas. Att bygga en 
fullt fungerande prototyp, med önskad design låg utanför den här studiens omfattning. I Figur 
28 har en sökning på ”jobba på Cybercom” gjorts, till den aktuella sökfrasen har synonymen 
”karriär” kopplats för att få träffar även på ”karriär” då det är ordet som kommuniceras på 
webbplatsen.   
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Figur 28: Testindex på cybercom.com 

4.5.3 Designfas1 
I den första designfasen togs tre stycken alternativa startsidor fram, med varierad mängd 
användarstöd, samt en resultatsida. Dessa konceptuella skisser togs fram för att ligga som 
diskussionsunderlag till en designworkshop. De konceptuella lösningsförslagen togs fram med 
hjälp av handritade skisser, för att inte ge ett intryck av att det var färdiga lösningar enligt 
metodbeskrivningen i avsnitt 3.3.  

  

Den första lösningen (Figur 29) är en helt avskalad lösning, där bara ett stort sökfält presenteras 
tillsammans med företagets logga, slogan samt en jordglob i bakgrunden. Jordgloben illustrerar 
att Cybercom är ett internationellt bolag. I sökfältet finns en nertonad stödtext ”sök kundcase, 
kontakter, erbjudanden, karriär mm” som försvinner när sökfältet markeras. Då användaren 
börjar mata in tecken i sökfältet genereras sökordsförslag. Längst ner på sidan finns 
kontaktuppgifter till bolaget. Sökfältet och kontaktuppgifterna ser likadant ut på alla 
lösningsförslag. 
Till det andra lösningsförslaget (Figur 30) har stödingångar lagts till, för att ge användarna idéer 
om vad som finns på webbplatsen, samt ett nyhetsflöde. I nyhetsflödet presenteras nyheter och 
annat aktuellt på företaget. Ingångarna är uppdelade i två typer: ingångarna på vänster sida 
representerar övergripande ingångar och ingångarna på höger sida representerar de olika 
verksamhetsområdena inom företaget. 

Figur 29: Startsida – lösning 1 Figur 30: Startsida - lösning 2 
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Den tredje lösningen (Figur 31) har ett renare utseende. Ingångarna är i princip de samma som i 
lösning 2, men de är ordnade annorlunda. Det finns inte något nyhetsflöde eller jordglob i 
bakgrunden.  

  
Anledningen till att det togs fram tre stycken olika konceptuella förslag för startsidan, var för att 
det skulle finnas något att utgå från i workshopsdiskussionen. De representerar alla olika 
problemområden som behövde diskuteras, framför allt hur mycket stöd och information 
användarna behöver på startsidan.   
Resultatsidan (Figur 32) bygger på ett boxat sökresultat, där sökträffarna presenteras i boxar 
istället för en traditionell lista. Genom att presentera resultatet med boxar ges användarna en 
känsla av att det är en del av sidan. Boxarna lämpar sig även för responsiv design och visning på 
olika medier. Sökfältet fungerar likadant som i startside-lösningarna. Under sökfältet blir det 
sökta ordet som en knapp, som kan tas bort genom att klicka på det lilla krysset eller trycka på 
knappen rensa. Matas ett nytt sökord in i sökfältet och en sökning utförs läggs den nya 
söktermen till på en knapp till vänster om den första. En sökning görs nu på bägge sökorden. 
Under sökordsknapparna presenteras antalet träffar. I den vänstra delen av sidan finns det 
möjlighet att filtrera resultatet med facetter som är baserade på olika kategorier. Ovanför 
kategorifacetterna finns stödtexten ”Filtrera resultatet”. Ovanför det boxade resultatet finns det 
möjlighet att filtrera resultatet med facetter baserade på mediatyp, med stödtexten ”välj typ av 
media”.   
Något som kom fram under intervjuerna och tänka högt utvärderingen, var att det är viktigt att 
den här typen av lösning har en rak och enkel design. Därför är sökfältet avskalat så mycket 
som möjligt och inga val kan göras innan sökningen genomförts. Är innehållet på webbplatsen 
välskrivet och är sökmotorns relevans bra intrimmad, bör användarna kunna förvänta sig ett 
relevant resultat. Den här lösningen byggs helt och hållet upp av sökmotorns logik.   

4.5.4 Designworkshop 
Designworkshoppen tillämpade metoden som beskrivs i avsnitt 3.4 och genomfördes enligt 
beskrivningen i avsnitt 3.5.5. Under workshoppen diskuterades de olika lösningsförslagen från 
designfas 1. 
  
Startsidan 
Något som alla deltagare var överens om är att lösning 1 är för enkel, de skulle inte få något 
förtroende då det inte etableras någon relation till företaget ”vad är Cybercom?”, ”Vad skall 
man söka på?”. De här kommentarerna går i linje med de kommentarerna Grönlund fick under 
sina fokusgruppsdiskussioner som diskuteras i avsnitt 4.5.1. Lösning 2 var den som tilltalade 
deltagarna mest, då den har stödingångar och flöde. Alla deltagarna var överens om att 
uppdelningen av ingångarna är bra i lösning 2 och 3. Lösning 3 blir för plottrig och svår att 
överblicka och hade inget flöde. 

Figur 31: Startsida - Lösning 3 Figur 32: Resultatsidan 
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Något som deltagarna saknade i alla tre lösningarna var en kort presentation av Cybercom ”Vad 
är Cybercom? Räcker med 3 meningar”. En deltagare gav ett exempel på en beskrivande 
mening: ”Cybercom är ett IT-konsultbolag som har kontor över en stor del av världen.”. 
Deltagarna tyckte det var viktigt att skapa en relation och ett intresse för företaget ”Får man 
ingen information om vad Cybercom är för företag är det inte ens värt att göra en sökning, ni 
måste skapa ett intresse runt vad Cybercom är för att få användarna att söka.”. 
Alla deltagarna var även överens om att det bör finnas med någon form av flöde med aktuell 
information; nyheter, presentation av kundcase, nya medarbetare. Flödets syfte skulle vara att 
visa att Cybercom är ett aktivt företag. ”Det måste vara aktuell information!”, ”Är det någon 
som går in på sidan en gång i månaden och kanske är intresserad av att arbeta på Cybercom 
och ser att det faktiskt händer saker, nya kundcase, nya medarbetare och liknande information”, 
”Behöver inte vara ett massivt nyhetsflöde varje dag!”.  
Deltagarna tyckte det var viktigt med stödingångar, även om det finns en beskrivning om 
Cybercom och flöde. ”Stödorden kan kompletteras med små bilder för att få mer liv i sidan, 
inga långa beskrivningar.”. En deltagare föreslår att det går länka till verksamhetsområdena i 
beskrivningen. Det blev även en diskussion om jordgloben i lösning 1 och 2, en deltagare tycker 
inte att den tillför något ”Vad är syftet?” En annan håller inte riktigt med, han menar att den 
visar att Cybercom är ett globalt företag.  
En deltagare är inne på att det är trevligt med säsongsanpassning av sidan, en annan deltagare 
stämmer in med ”Det blir extra viktigt med de små detaljerna på en så enkel sida. Ju enklare 
sida desto mer viktiga blir de små enkla grafiska detaljerna”.  
I den gemensamma skissen för startsidan som togs fram under workshoppen är det ett sökfält 
tillsammans med sex stycken stödingångar, som är kompletterade med tydliga illustrationer.  
Under sökfältet och stödingångarna är det en text som beskriver Cybercom samt ett flöde med 
aktuell information.  
 
Resultatsidan 
Deltagarna tycker att det är för stor skillnad mellan startsidan och resultatsidan och att 
resultatsidan känns för komplicerad. Alla är överens om att själva resultatpresentationen med 
boxarna är kraftfull ”man får en känsla direkt av vad det är för typ av innehåll”. Ikonerna som 
skiljer de olika mediatyperna är också uppskattade. Det är en deltagare som tycker att 
filtreringen på mediatyp är onödig medan resterande deltagare tycker att uppdelningen är bra. 
Ett par deltagare påpekar att resultatsidan inte fungerar som Google och ser en viss risk i att 
presentation av resultat skiljer sig. Det kommer inga konkreta förslag på hur resultatsidan skall 
göras enklare, mer än att den behöver bli enklare och hänga ihop bättre med startsidan.    
 
Sammanfattning 
Det blev givande diskussioner under designworkshopen och deltagarna gav en bild av vad som 
är viktigt för den här typen av lösning. Deltagarna önskar en kombination av de olika 
lösningarna. Alla är överens om att det är viktigt att det måste kännas som att man är på samma 
sida när man växlar mellan startsida, resultatsida och målsidan.  
Som diskuterades i avsnitt 3.5.5 så skulle det behövts fler workshops för en bredare syn. Precis 
som med tänka-högt-övningen i avsnitt 4.4 går resultaten från workshopen i linje med resultaten 
från intervjuerna.  
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4.5.5 Designfas 2 
I designfas 2 byggdes en konceptuell prototyp, baserad på resultatet från designworkshopen i 
avsnitt 4.5.4 och från intervjuerna i avsnitt 4.3. Den konceptuella prototypen byggdes i 
wireframe verktyget Axure, för att på ett smidigt sätt ha möjlighet att visa upp funktionaliteten. 
På startsidan (Figur 33) finns nu högst upp loggan tillsammans med Cybercoms värdeord, vilket 
land relevansen ställts efter, samt möjlighet att välja annat land. Det geografiska valet har 
kompletterats med en liten illustration av världen, för att visa att det är ett internationellt bolag. 
Under loggan och värdeorden presenteras stödingångarna, som fått en tydlig placering. 
Stödingångarna presenteras med en kort beskrivande text, samt en liten illustration som 
representerar området för att öka tydligheten. Vid klick på någon av stödingångarna görs en 
sökning på valt område och användaren är inne i söknavigeringen. Sökfältet är så enkelt som 
möjligt, den nedtonade stödtexten i sökfältet har ändrats till ”Sök i Cybercom” för att öka 
tydligheten. För att skapa en relation till Cybercom, finn nu en beskrivning ”Om Cybercom” där 
verksamhetsområden är fetmarkerade länkar och fungerar som stödingångar. Till höger om 
beskrivningen finns ett samlat flöde ”Aktuellt” där aktuella händelser presenteras tillsammans 
med nyheter och puffar. 

 
Skriver vi in ”drupal” i sökfältet (Figur 34) presenteras sökordsförslag, samt relevanta 
sökträffsförslag. Sökträffsförslagen gör det möjligt att gå direkt till aktuell målsida. Klickar vi 
på sökordsförslaget ”drupal 7” görs en sökning på ”drupal 7” och vi kommer till resultatsidan. 
På resultatsidan (Figur 35) är loggan kvar på samma plats, värdeorden har ersatts av sökfältet 
och aktuell land/sida är kvar på samma plats. Under sökfältet presenteras hur många träffar 
sökningen på ”drupal 7” gav. Presentationen av sökträffarna presenteras i en boxad lösning då 
den fått stöd både i workshopen, expertintervjun samt i flera diskussioner. Varje sökträff har en 
illustration som visar vilken mediatyp träffen tillhör, en rubrik samt en beskrivande text av 
träffen. Ovanför träffarna finns knappar som gör det möjligt att sortera träfflistan efter 
mediatyp. Knapparna innehåller samma illustration som i träffarna, samt en beskrivande text. 
Det visas bara knappar för de mediatyper som finns med i träfflistan och användaren kan välja 
att sortera på en eller flera mediatyper. Till vänster om träfflistan finns facetter som dynamiskt 
anpassas efter vilka kategorier som finns till aktuell sökning. Klickar vi på sökträffen 
”Livrustkammaren” kommer vi till målsidan för kundcaset Livrustkammaren (Figur 36). Här 
beskrivs projektet först övergripande i den översta rutan tillsammans med en bild. I den andra 
rutan beskrivs utmaningar, insikter och effekter. Under rubriken tjänster presenteras tjänster 
som finns med i projektet som knappar. Vid klick på en av tjänsterna görs en sökning på aktuell 
tjänst, på så sätt länkas olika sidor ihop runt centrala termer. Klickar en användare på ”SQL” 
görs en sökning på SQL och projekt, konsulter och övrig information som kopplats till termen 

Figur 33: Startsidan i slutgiltiga konceptet Figur 34: Sökfältet 
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SQL presenteras. Under tjänster presenteras relaterade erbjudanden till projektet och till höger 
om erbjudanden representeras konsulter som ingått i projektet. Vid klick på en konsult, görs en 
sökning på vad som finns länkat till den konsulten. Längst ner finns relaterade case. 
Korslänkningen till centrala termer är en viktig del för att få bra relevans på webbplatsen. Alla 
målsidor byggs upp på ett liknande sätt med korslänkning på termer. Korslänkningen gör att 
användarna kan klicka sig vidare utan att behöva skriva in sökningar i sökfältet för att navigera 
vidare på webbplatsen. 

4.6 Validering av resultaten 
Då designfas 2 var avslutad och en Axure prototyp framtagen, gjordes två 
valideringsavstämningar med experter på området. Avstämningarna gjordes på de olika 
experternas område och presenteras nedan. 

4.6.1 Joakim Zaar SEO-expert Cybercom 
Zaar håller med om att sammanlänkningen runt vissa termer är en viktig och central del i en 
sådan här lösning. Han påpekar att en stor fara med sökdrivna lösningar är om användaren 
kommer från till exempel Google och hamnar i en listning, hur hittar denna till de andra delarna 
på sidan? 
En aspekt som Zaar tar upp, är hur användarna hittade fram till en viss information. I en 
hierarkisk struktur finns det en väg fram till resultatet, i den sökdrivna lösningen kan det vara 
svårare att förstå vart informationen ligger om man vill hitta tillbaka igen.  

4.6.2 Euroling Adam Blomberg och Dan Gunnarson 
Vid avstämningen med Euroling får den presenterade lösningen framför allt kritik på sökfältet 
och att det är viktigt att tänka igenom vad som är möjligt att göra. Det kan vara problematiskt, 
enligt Blomberg och Gunnarson att använda både sökordsförlag och sökträffsförslag som 

 

 

Figur 35: Sökresultat/Navigation slutgiltigt koncept 

Figur 36: Målsida 
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föreslaget i konceptet (Figur 34). Enligt Gunnarson är det en återkommande tanke och fråga, 
men det finns ingen enkel lösning på problemet.  
Blomberg nämner att framför allt inom e-handel är lösningen med boxad träfflista vanligt 
förekommande och han bekräftar att det är möjligt att blanda stor bild och lite text i träffar.  
Blomberg tar upp att en sökmotor oavsett modell exponerar innehållet ”brutalt”-Blomberg, så 
redaktörernas roll med att hålla hög kvalitet på innehållet blir viktig. Sökmotorn drar nytta av 
länkstrukturen och behöver nödvändigtvis inte vara en hierarki.  
Enligt Gunnarson är en viktig aspekt i den föreslagna lösningen att stödingångarna till skillnad 
från Kalmar.se, är sökord och inte länkar vilket bidrar till den sökdrivna lösningen. 
De bekräftar också att sammanlänkningen av sidorna är viktiga för att sökmotorn skall hitta bra, 
särskilt om en platt datastruktur väljs.  
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5 Diskussion 
I diskussionen lyfts ett antal frågor som väckts under examensarbetet och diskuteras 
mer ingående. Det har visat sig att många av frågorna som studerats inte har ett enkelt 
svar utan är av mer komplex natur och noga behöver beaktas. 

5.1 För vilka lösningar passar sökdriven webb 
En sökdriven webbdesign passar framför allt webbplatser med stor mängd information, som kan 
vara svår ordna i en hierarkisk struktur. En kommunwebbplats är ett bra exempel, men även 
företags webbplatser liknande den jag gjort min studie på. Det finns ett antal parametrar som 
bör tänkas igenom ordentligt innan en satsning på en sökdriven lösning. Det kommer innebära 
mycket arbete med informationsstrukturen och redaktionellt, för att en sökdriven lösning skall 
fungera bra. Informationsarbetet kommer även ge positiva effekter i avseende på SEO och 
rensning av inaktuellt material.  
Det ställs olika krav på användarstöd och information som behöver finnas med på en startsida, 
beroende på typ av organisation. För en kommunwebb kan man arbeta med en mer avskalad 
lösning, ett sökfält och några tydliga stödingångar. Då det är allmänt känt vad en kommun är 
blir sådan information samt puffar överflödig.  
Bytet av case från det först tilltänkta av mer kommunliknande karaktär till Cybercom.com gav 
några viktiga insikter. Då jag i början av arbetet hade fokus på användarupplevelsen av 
webbplatser av kommunkaraktär och utgick ifrån vad för stöd som var viktigt för dessa. Vid 
bytet av case insåg jag att för en företagswebb ställs det andra krav. För en företagswebb 
behöver användarna information om företaget för att få en relation samt någon form av flöde 
som visar att företaget är aktivt.  

5.2 Träfflistan 
Träfflistan går att presentera på en mängd olika sätt, de flesta träfflistorna för sök på 
webbplatser påminner om Googles träfflista. De presenterar sökresultatet med ett Google 
liknande utseende för att användarna är bekanta med den typen av träfflista. Jag har i min 
lösning valt att frångå den klassiska träfflistan, då jag i min workshop och intervjuer fick positiv 
feedback på den boxade lösningen. Med den boxade träfflistan jag valt finns det möjlighet att 
göra tydlig skillnad mellan olika typer av träffar. Det gör det även möjligt att presentera puffar i 
resultatet, där de får bättre genomslag då de hamnar i rätt kontext. Den boxade träfflistan skiljer 
även ut sig från Googles modell, vilket förhoppningsvis ändrar användarnas syn på sök. Ser 
träfflistan ut som Googles träfflista, förväntar sig användarna att den skall fungera på samma 
sätt. Som tidigare beskrivits skiljer sig internt sök och webbsök väsentligt, vilket kan bli 
förvirrande då användarna förväntar sig ”Google”. Inom E-handel är boxade träfflistor väl 
etablerat och accepterat av användarna. Webbplatser med boxade resultatsidor förenklar att 
bygga responsiva webbplatser, då det är smidigt att arrangera boxarna på olika vis.  

5.3 Sökordsförslagen 
Under valideringen av det slutgiltiga designförslaget av min lösning med Blomberg och 
Gunnarson på Euroling, fastnade vi i en lång diskussion om vad som är möjligt att göra med 
sökordsförslagen. I min lösning hade jag skissat in sökträffsförslag på en konsult och ett case 
kombinerat med sökordsförslag, baserat på vad användaren skrivit in i sökfältet (Figur 37).  
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Något som jag trodde skulle vara enkelt löst, men 
det visade sig inte alls vara så självklart som 
önskat. Vad skall förslagen baseras på? Var den 
direkta frågan från Blomberg och Gunnarson. 
Enligt Gunnarson är det en fråga de ofta får, men 
det finns ingen enkel lösning på det. Ett alternativ 
är att använda söksideförslag (avsnitt 2.4.6) direkt i 
sökfältet, men det är svårt att komma runt 
problematiken med vad som händer då användaren 
stegar ner i träfflistan med piltangenterna. Normalt 
sätt ändras då sökningen och sökträffsförslagen 
ändras medan användaren stegar ner i listan. Här 
blir det viktigt att tänka igenom vad för typ av träffar användarna skall få. För ett företag som 
säljer produkter kan exemplet med Adobes sökordsförslag (Figur 14) vara ett alternativ, men då 
bör antalet möjliga träffar vara begränsat. Det kan även skilja sig en del mellan olika tekniska 
söklösningar med vad som är möjligt att göra. De små detaljerna blir viktiga för en lösning som 
helt baserar sig på söknavigeringen och sökordsförslagen är ett viktigt stöd för navigationen.  
Det har senare visat sig att det är möjligt att rent tekniskt komma runt problematiken med både 
sökordsförslag och sökträffsförslag, lite beroende på vilken teknisk lösning som väljs. Hur 
sökorden i sökordsförslagen byggs upp skiljer sig mellan olika tekniska lösningar och är något 
som behöver beaktas. I vissa lösningar byggs den upp efter användarnas sökningar och i andra 
baseras den på sök-indexet.  

5.4 Hur påverkas interaktionsdesignen  
Designen på webbplatsen och informationsarkitekturen påverkar sökmotorns logik, hänger de 
olika sidorna inte samman på ett bra sätt kommer relevansen i sökningarna inte bli bra. Då 
lösningen jag tittat på byggs upp av sökmotorn blir de här bitarna helt avgörande. 
Under arbetets gång har jag fått en ny insikt att interaktionsdesign inte alltid handlar om själva 
interaktionen med placering av innehåll och flöden. För sökdrivna lösningar handlar i stor 
utsträckning om hur sidor är sammanlänkade, hur informationen är uppbyggd, 
relevansmodellen, uppföljning och studie av statistik för att se beteenden. 
Det är svårt att på ett konceptuellt stadie göra användartester. Jag tror det är möjligt att föra 
diskussioner om hur startsidan och målsidorna kan vara uppbyggda, men för att testa hur 
användarna interagerar med webbplatsen behöver sökmotorn med det verkliga innehållet finnas, 
då det blir en central del av interaktionen. Det är svårt att testa med en delmängd då mängden 
information påverkar resultatet. Sökordsförslagen baserar sig ofta på tidigare sökningar och det 
tar ett tag innan de kommer att fungera optimalt. Arbetet med att ställa relevansen samt 
synonymer är också en aspekt som påverkar interaktionen och dessa behöver bearbetas 
kontinuerligt under webbplatsens ”livstid”.  

5.5 Fördelar med en sökdriven lösning 
Det finns några uppenbara fördelar med en sökdriven lösning. För en webbplats som byggs upp 
av en sökmotor som crawlar sidan utifrån och in på samma sätt som Google och Siteseeker, 
kommer bra SEO med på köpet. För att en sökdriven navigation skall fungera bra är det viktigt 
att redaktörerna skriver texterna så att de passar en sökmotor bra, men även att uppbyggnaden 
av hela webbplatsen anpassas för en sökmotor, vilket gör att även de globala sökmotorerna 
kommer att hitta bättre på webbplatsen och få en bättre ranking.  
Den dynamiska uppbyggnaden av webbplatsen gör det möjligt att anpassa innehållet efter 
användarens behov och personalisering blir en naturlig del av interaktionen. I en sökdriven 
lösning är det relativt enkelt att dra nytta av varifrån en användare kommer, kopplas även 

Figur 37: Sökfält från prototyp 
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sociala medier till webbplatsen går det dra nytta av användarens intressen och relevansen kan 
anpassas så att relevant material utifrån användarens behov visas.  
Puffar och nyheter hamnar i sökresultatet tillsammans med de övriga träffarna i rätt kontext, 
vilket bör resultera i att de når ut till användarna. Detta var något som togs upp både i intervjun 
med Kalmar kommun samt i intervjun med Hansson. Det kan även lösa problemet med att alla 
vill synas på startsidan. Flytta puffar och nyheter kommer förmodligen att stöta på stort internt 
motstånd och det kan vara klokt att kolla upp statistiken över hur användarna läser puffar och 
nyheter, för att ha en bra grund i en argumentation mot det interna motståndet.  
En sökdriven lösning har stora fördelar när det kommer till att skala den till olika skärmstorlekar 
och då den bygger på sökmotorns logik är det enkelt att välja vad för information som skall 
plockas ut i vilket tillfälle. 
 

5.6 Är redaktörerna de nya mdi:arna? 
I en sökdriven lösning påverkar redaktörerna i större utsträckning vad som kommer att visas när 
på webbplatsen jämfört med en hierarkisk webbplats. Det krävs att redaktörerna taggar 
information med rätt metadata samt sammanlänkar informationen på ett bra sätt. Hur 
informationen är skriven och strukturerad påverkar relevansen, vilket är en viktig faktor för 
presentationsordningen av informationen. 
Mängden information på webbplatsen påverkar också användarupplevelsen. På en sökdriven 
webbplats går det inte gömma undan någon information långt ner i den hierarkiska strukturen. 
Redaktörerna behöver aktivt hålla ner mängden information på webbplatsen, för att undvika att 
gammal inaktuell information presenteras före aktuell information.  
Så med tanke på ovan nämnda områden får redaktörerna helt klart ett större ansvar för 
interaktionen på webbplatsen, men strukturen för hur användarupplevelsen byggs upp kommer 
fortfarande kräva MDI kompetens. Som interaktionsdesigner behöver man förstå hur 
informationen skall byggas upp samt hur redaktörerna skall arbeta för att lyckas med 
interaktionsdesignen för en sökdriven webbplats.  
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6 Slutsatser 
För en sökdriven företagswebb som Cybercom.com där designen blir minimalistisk krävs det 
dock att det finns med en presentation av företaget för att bygga en relation, samt ett flöde som 
visar att företaget är aktivt. Användarna ställer även krav på att det skall finnas tydliga 
stödingångar så att de har något att utgå ifrån. Kraven för användarstödet skiljer sig dock 
beroende på om användarna behöver få en relation till organisationen eller inte. För till exempel 
en kommunwebb där användarna väl känner till deras verksamhet är en presentation av vad en 
kommun gör överflödig. För ett företag är däremot en presentation av verksamheten viktig för 
att skapa en relation med användaren. Mängden information som visas på en startsida bör 
begränsas, puffar flyttas med fördel till rätt kontext där de kommer ge större effekt. Det kommer 
med stor sannolikhet bli internt motstånd inom organisationen då det kan ses kontroversiellt att 
inte ha en massa reklam på en startisda.  
För att en sökdriven lösning skall fungera väl krävs det att redaktörerna arbetar enhetligt och 
förstår nyttan av att korslänka och skriva välformulerade texter för sökmotorn. Den stora 
vinningen ett företag eller en organisation får av att skriva korrekt är att även de globala 
sökmotorerna kommer indexera upp sidan betydligt bättre och ge relevanta träffar. Det blir även 
av stor vikt att mängden information hålls ned, i en sökdriven lösning går det inte gömma någon 
information långt ner i en hierarki. All information visas och finns det en massa inaktuell 
information är risken stor att den aktuella informationen blir svår att hitta.  
Det är viktigt att tänka på att interaktionsdesignen för en sökdriven lösning skiljer sig från en 
klassiskt hierarkiskt uppbyggd webbplats. Resultatet från den här rapporten kan ses som en 
inspiration, för hur interaktionen på en sökdriven webbplats kan byggas upp, för att fånga 
användarnas upplevelse behöver det göras användartester på konceptet, implementerat med en 
sökmotor och ett realistiskt innehåll.  Det går inte att göra användartester för hur användarna 
navigerar i en konceptuell design då den dynamiska navigationen är beroende av att en majoritet 
av materialet är indexerat till lösningen.     
Sökdriven navigation för webbplatser och intranät är i ett tidigt skede, även om e-handelsplatser 
har kommit betydligt längre finns det många frågetecken att reda ut.  
Mer forskning kring hur användare tar emot det massiva informationsflödet som många 
webbplatser presenterar på sina startsidor i relation till en webbplats som har en betydligt mer 
avskalad design, likt den som diskuteras i denna studie. En spännande frågeställning för 
området skulle vara att undersöka hur stor skillnaden är för en användare om de får information 
presenterad i en relevant kontext jämfört med att bli överöst med puffar på en startsida.   
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8 Appendix 
8.1 Intervjufrågor Kalmar kommun 
Reaktioner på den nya designen? 
Vad fick er att satsa på sökdriven design? 
Vilken/vilka webbplatser hade ni som inspiration för att bygga er webb? 
Hur tänkte ni med att ha sök väldigt dominant på första sidan och sedan växla till en mer 
klassisk design? 
Har ni några planer på att ge sök en mer central roll rakt igenom hela lösningen? Stegvis? 
Använder användarna sökrutan eller använder de snabblänkarna? 
Statistik: Hur många sökningar gör en användare innan den hittar rätt (landar på en 
informationssida de stannar kvar på)? 
Genomförde ni användartester inför att ni skulle byta till denna startsida? 
 A och B-tester? 
Reaktioner på själva sökfältet, förstår användarna lilla pilen i sökfältet? 
Varför stämmer inte snabblänkarna överens med sökorden? Relevans i förslagen? Klickar jag på 
en snabblänk kommer jag inte till samma plats som om jag söker, varför? 
Sorteringsfilter på sökträffsidan, varför är sorteringen så dold? Vad har ni haft för diskussion 
runt filter (facetter)? 
Har de anställda någon intern informationsplats, om kalmar.se inte är till för dem? 
Lite oklart när man lämnar kalmar.se för extern webbplats! Varför? 
Hur har ni tänkt om Puffar på första startsidan? 
Känner ni att ni är begränsade av funktionaliteten i Siteseeker? 
Om ni hade gjort om designen idag, hade ni gjort något annorlunda då? 
Vilket förarbete gjordes inför bytet av webbplatsen? 
Negativ respons på lösningen internt. Vad säger användarna? Har ni planer på att fråga? 
Har ni fått arbeta om er ”gamla” data mycket eller har det fungerat smidigt att flytta över? 
Vad är det för mening med att kunna skicka synpunkter när ni inte har någon mail så att ni kan 
göra återkoppling?? 
Hur tänkte ni med sidobannern ”Alla tiders Kalmar” varför har ni inte den som en underrubrik 
till Kalmar kommun? 
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8.2 Intervju frågor Daniel Larsson, Coop 
Vad är din yrkesroll? 
Vad fick er att centralisera söket? 
Reaktioner på söket? 
Hur har ni resonerat om sökfältets placering?  
Har ni funderat över en helt sökdriven lösning? 
Hittar och använder användarna utökat sök? 
Hur arbetar ni redaktionellt? 
Utifrån era erfarenheter är det något som bör undvikas i sökdriven design? 
Har ni upptäckt några begränsningar med sökmotorn? 
Om ni hade gjort om samma sida idag vad hade ni gjort annorlunda med söket då? 
Används menyerna eller söket mest?  
Intern respons? 
Har ni utfört användartester? 
Inspirationskälla? 
Problem?  
Varför använder ni inte autocomplete? 
Stavningsstöd? 
Synonymer? 
Vad är det som gör att ni vill tänka om? 
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8.3 Intervjumall Daniel Hansson, Valtech 
Vad är din yrkesroll? 
Vad har du fått för reaktioner på konceptet för Lunds universitet? 
Har ni tagit fram någon lösning som är lika sökdriven som Lund i verkligheten? 
Vad anser du vara det viktigaste att fokusera på vid helt sökdriven design? 
Gjorde ni några användarstudier på Lundkonceptet? 
 Och vad sa i så fall dessa? 
Har du någon uppfattning om vart gränsen går för att fortfarande ha användarnas förtroende i 
avseende på seriositet? 
Hur mycket stöd till söket behövs i form av ingångar? 
I lösningen ni tagit fram, bygger den ibotten på någon form av hierarki, där sidorna tillhör 
någon avdelning? 
Hur tänker du runt sökresulttsidorna (miniatyrsidorna)? Autogenereras dom eller är det 
redaktören som skall bestämma? Är det något ni gjort i verkligheten? 
Hur tänker du runt nyheter och Puffar, Kalmar verkar förespråka RSS flöden? 
Har du någon tanke om varför sortiringsfilter ofta hamnar på höger sida medan de flesta 
navigationsmenyerna ligger på vänster? 
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8.4 Upplägg tänka högt  
Användarna startar på google.se 
Gå in på Kalmar kommuns hemsida och leta reda på följande uppgifter. 
Berätta högt hur du tänker när du utför uppgifterna. 

1. Öppettider	  för	  badhuset	  (Äventyrsbadet)	  
2. Kontaktuppgifter	  till	  Kalmar	  kommun	  
3. Information	  om	  hur	  man	  söker	  bygglov	  
4. Matsedel	  för	  grundskolan;	  Dörbyskolan.	  
5. Information	  om	  när	  och	  var	  återvinningsstationerna	  är	  öppna	  	  

Efterföljande intervju 
• Hur	  upplever	  du	  den	  här	  typen	  av	  lösning?	  
• Vad	  tycker	  du	  om	  att	  mötas	  av	  en	  stor	  sökruta?	  
• Vad	  skulle	  du	  tycka	  om	  hela	  webbplatsen	  bara	  byggde	  på	  sök?	  
• Har	  du	  använt	  kalmar.se	  efter	  att	  den	  bytte	  design	  tidigare	  
• Ålder/kön/Yrke	  


