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Välkomna!

– Digital företagskommunikation
– Börsnoterade bolag

– Webranking by Comprend

COMPREND



WEBRANKING BY COMPREND 2021

95% av de tillfrågade förväntar sig att det ska 
vara lätt att navigera på en företagswebbplats
Men när är det dags att göra en översyn av innehållsstrukturen?
– För många sidor på alla nivåer
– Viktiga sidor inte besöks alls
– Spontana kommentarer om förbättringar
– När dataanalys indikerar att strukturen inte funkar
– När våra egna kollegor inte hittar rätt på webbplatsen 

Ø Då är det dags att göra något åt det!



VAD ÄR EN PERFEKT 
INNEHÅLLSSTRUKTUR?



6

En del av en helhet

Klassificering 
och hierarki

Etiketter och 
taggar

Navigation och 
hittbarhet Sök

…för att lyckas koppla besökare till det 
innehåll de letar efter.

Man behöver reda ut…
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Utifrån process Utifrån ämne Utifrån taxonomi

Olika typer av innehållsstruktur

– Innehåll för 
kundbearbetning –
bli kund

– Intranät

– Typisk 
företagswebbplats
– Om oss
– IR
– Media
– Karriär

– Utifrån ämnen
– Exempelvis 

hållbarhetsinformation 
från olika delar av en 
webbplats
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– Våra besökare hittar vad de letar efter
– Lätt att navigera till och mellan olika sektioner på 

webbplatsen
– Hjälper besökaren förstå var i strukturen den befinner sig
– Är konsekvent navigering och visar ett hanterbart antal 

ingångar i strukturen

– Våra affärsbehov tillgodoses
– Förmedla vår historia
– Dela information
– Ökad försäljning/effektiv lead management

– Sökmotorer måste förstå den
– Den ska kunna utvecklas när nya sidor behövs

Den perfekta innehållsstrukturen – vad är det?
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Best practice

ü Tydlig design
ü Expanderbart 

navigeringsfält på 
sidan

ü Enkelt för besökaren 
att hålla koll på var 
man är på webbplatsen
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Best practice

ü Tydliga navigeringsfält
ü Inte för många 

rubriker i 
huvudnavigering

ü Bra sekundärt 
navigeringsfält
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Best practice

ü Navigering som är 
enkel att använda

ü Smidiga övergångar 
mellan avsnitt och 
sidor
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Best practice

ü Horisontell navigering 
som gör det enkelt att 
förstå var man är och 
vart man ska gå 
härnäst
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Är vi redo för navigering i nederkant?

Vad tycker du?

Rösta på

www.menti.com

med kod 

8656 8979

eller via QR-kod: 
eller

http://www.menti.com/




TA FRAM EN PERFEKT 
STRUKTUR FÖR DIN 

WEBBPLATS



Innan du börjar, tänk på att

– En innehållsstruktur handlar om att prioritera information
– Involvera alla intressenter

– Viktigt att ha en gemensam syn på syftet, externa och interna behov 
och dess prioritering.

– Tänk struktur före design
– Testa löpande och förbättra
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Processen – från start till mål

Nuläge Mål och syfte Besökarnas behov 
och prioriteringar Skapa struktur Testa och 

optimera

”Har vi ett 
problem?”

”Vad är egentligen 
poängen med vår 

webb?”

”Varför kommer 
besökarna till 

oss?”

”Hur tillgodoser vi 
både våra mål och 

besökarnas behov?”

”Blev det som vi 
önskade? Hur kan 

det bli ännu bättre?”
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Ta reda på om det fungerar bra idag

Nuläge
PROCESSEN – FRÅN START TILL MÅL

– Kan den data vi har ge oss några insikter kring 
eventuella problem för användarna?

– Använder vi relevanta begrepp?
– Hur gör andra liknande bolag?
– Hur upplever vi själva att vår struktur fungerar? 

Arbetsmetoder och 
verktyg:
• Dataanalys
• Hotjar
• Användartester
• Benchmarking
• Webranking by 

Comprend
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Ta reda på och enas om ert VARFÖR?

Mål och syfte
PROCESSEN – FRÅN START TILL MÅL

– Om vi inte vet varför vi har webbplatsen kan vi 
inte veta om den fungerar bra.

– Viktigt att ena interna intressenter kring mål.
– Involvera alla intressenter!

– Väsentligt att ha en gemensam syn på syftet, externa och interna 
behov och dess prioritering.

Arbetsmetoder och 
verktyg:
• Benchmarking
• Effektkartläggning
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MÅL OCH SYFTE

Effektkartläggning för att sätta mål och enas internt

Vi använder metoden effektkartläggning för att 
fastställa
– Vad har webbplatsen för syfte och vem är den till för? 
– Vilka är besökarna och hur är de prioriterade?
– Vad har de för behov och hur löser vi dem?
– Vad har vi för mål och vad vill vi uppnå?

Ett exempel på en effektkarta med syftet med webbplatsen i centrum
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Vad vill våra besökare och vad är viktigast?

Besökarnas behov och prioriteringar
PROCESSEN – FRÅN START TILL MÅL

– Effektkartläggningen hjälper oss att hitta de 
konkreta lösningarna som besökarna behöver.

– Prioriteringen hjälper oss att veta vad vi ska göra 
först.

Arbetsmetoder och 
verktyg:
• Effektkartläggning
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Utifrån vad vi vet – vilken struktur passar både oss och besökarna? 

Skapa struktur
PROCESSEN – FRÅN START TILL MÅL

– Var inte kreativ
– Utgå från generiska begrepp och från era nyckelord
– Gör som andra och följ branschstandard

– Fler korta eller färre längre sidor?
– Utgå från besökarens förväntningar och SEO

Arbetsmetoder och 
verktyg:
• Kortsortering
• Benchmarking
• Octopus/Excel
• Webranking by 

Comprend
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SKAPA STRUKTUR

Experimentera fram struktur och namngivning 
genom kortsortering
– Digitalt eller analogt
– Skapa taxonomier för att visa innehåll på olika sätt
– Testa i tidigt skede



24

SKAPA STRUKTUR

Visualisera och dokumentera strukturen med 
Octopus eller Excel

En visuell sitemap i verktyget Octopus En sitemap i Excel
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Nu är det dags att utvärdera och förbättra.

Testa och optimera
PROCESSEN – FRÅN START TILL MÅL

1. Samla in och analysera data
2. Återbesök effektkarta för att jämföra målen 

med resultaten
3. Gör gärna användartester löpande
4. Arbeta fram förbättringsförslag
5. Implementera
6. Testa

Arbetsmetoder och 
verktyg:
• Analytics
• Hotjar
• Användartester



UNDERHÅLLA OCH 
UTVECKLA 

INNEHÅLLSSTRUKTUREN



Oändliga behov av nytt innehåll

5 tips för var och hur du ska lägga till innehåll på din 
webbplats för att hålla din innehållsstruktur användarvänlig:
1. Innan du lägger till en ny sida bör du fundera på om innehållet på sidan 

kan passa in i det befintliga innehållet.
2. Om du har bestämt dig för att lägga till en ny sida, dubbelkolla att det 

inte redan finns en liknande sida.
3. Om innehållet är helt nytt, se till att du namnger sidan så att användarna 

vet vad de kan förvänta sig av den. Ta en titt på vilka sidnamn dina 
branschkollegor använder för liknande innehåll.

4. Fundera över var du lägger till sidan i din webbplatsstruktur. Sträva efter 
en "platt navigering", där besökaren kan komma åt den djupaste sidan på 
webbplatsen inom ett par klick.

5. Kartlägg var din nya sida kan länkas in till från andra delar av webbplatsen 
– interna länkar är bra för SEO.



FRÅGOR? FRÅGOR!



VI BERÄTTAR GÄRNA MER!

Content strategist
lorraine.sauvy@comprend.com

Lorraine S. Green
Digital strategist

berulv.tondel@comprend.com

Berulv Tøndel
Content strategist

charlotte.naversten@comprend.com

Charlotte Naversten
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TACK!


