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Abstract 
 
The company Rebtel wanted a new landing page that was aimed at international students. This page 

would be optimized for the target group in terms of both design and content. An investigation 

including interviews with the target audience, target user analysis and research were made. The 

investigation also consisted of interviews with various roles at the company Rebtel, to get an insight 

into their perspectives and tasks during this kind of process. Using the findings from these 

investigations sketches were made and a landing page was developed through the programming 

languages HTML5, CSS3, LESS, JavaScript, .NET and C#. The result was a landing page in three 

languages: English, French and Spanish. A special report with results from interviews and 

development was also delivered to Rebtel. 

Keywords: Content optimization, Search engine optimization, Landing page, User optimization, 

Mobile first, Usability, Web design. 

 

Sammanfattning 

Företaget Rebtel ville ha en ny landningssida som riktade sig till internationella studenter. Denna sida 

skulle vara optimerad för målgruppen både gällande design och innehåll. En förundersökningen 

bestående av bland annat intervjuer med målgruppen, målgruppsanalyser och research gjordes därför. 

Förundersökningen bestod också av intervjuer med olika roller på företaget Rebtel för att få en 

inblick i olika arbetsrollers perspektiv och uppgifter under en sådan process. Med hjälp av 

förundersökningens fynd togs skisser fram och en landningssida utvecklades bland annat genom 

programmeringsspråken HTML5, CSS3, LESS, JavaScript, .NET och C#. Resultatet blev en 

landningssida på tre språk: Engelska, Franska och Spanska. En särskild rapport med resultat från 

intervjuer, utveckling med mera levererades även till Rebtel.  

Nyckelord: Innehållsoptimering, målgruppsanpassning, Sökmotoroptimering, Landningssida, 

Användbarhet, Webbdesign.  
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Detta är en rapport för mitt praktiska examensarbete på programmet It, medier och design på 

Södertörns högskola. Projektet är utfört för företaget Rebtel. 
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tacka min beställare Peter Bäckström och tekniska handledare Rikard Askelöf, samt Anna Oshkalo, 

Jose Lis, Varun Atrey och Mattias Sundberg som ställt upp på intervjuer och delat med sig av sina 

kunskaper och erfarenheter. Sedan vill jag också tacka de studenter som ställt upp på intervjuer till 

detta projekt och därigenom har låtit mig få en inblick i sina telefonvanor och behov. Sist men inte 

minst vill jag ge ett stort tack till min handledare Arina Stoenescu som bidragit med tankar och stöd 

genom detta projekt. 

Elin Ledenvik 

Stockholm 2014-05-26 
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Definitioner 

Frontend: Frontend är de delar av en webbsida som man ser och interagerar med, till exempel 

menyer, knappar och typsnitt. Enkelt sett kan man säga att HTML skapar textinnehåll, CSS skapar 

utseende och JavaScript gör innehåll interaktivt. Allt detta sker i webbläsaren. (Skillcrush, 2012) 

Backend: Backend är allt som händer innan en sida når webbläsaren. Till exempel kan detta bestå av 

en webbserver och en databas (Skillcrush, 2012). Exempel på backend-språk är MySQL, PHP och 

.NET.  

Landningssida: En landingssida är en sida dit besökare skickas specifikt för att nå ett visst resultat 

eller en aktion. Väl på landningssidan är designen och innehållets mål att få användaren att utföra den 

uppgift som man vill att de ska utföra. Trafiken till en landningssida kan komma från olika håll, till 

exempel via Google AdWords1 eller liknande till landingssidor som är optimerade för att svara på 

nyckelord som en användare använder, via en banner eller dylikt till en landningssida som är 

anpassad till en specifik målgrupp eller via en länk i ett mail till en sida som ska uppmana till ett köp. 

(Clark, 2014) 

SEO eller Search Engine Optimization (Sv. Sökmotoroptimering): Praktiken att förbättra en 

webbsida för att öka antalet besökare en sida får via sökmotorer. Detta kan göras på många sätt, till 

exempel genom hur sidan är strukturerad och vilka ord som finns på den. (Fishkin och Moz staff, 

2013) 

Conversion, Conversion rate: Ett begrepp för att räkna ut hur många besökare som har slutfört en 

viss handling. Det vanligaste är dock att man räknar ut conversion rate för försäljning (Geiser, 2009). 

I Rebtels fall används conversion rate för antal besökare som registrerat sig och gjort en första 

betalning. 

Responsiv design: Responsiv design använder CSS3 och ibland lite JavaScript för att kunna 

anpassas till olika enheter. Man använder sig av brytpunkter och kan ge olika regler till enheter inom 

dessa. Det innebär att enheter ovanför en viss brytpunkt kan ha en regel för ett specifikt element, 

medan enheter under brytpunkten kan ha en annan regel för samma element. Dessa specialregler kan 

bland annat vara att ompositionera element, ändra bildstorlek eller ta bort vissa element. Detta gör att 

en webbsida kan anpassa sig till olika skärmstorlekar (Wroblewski, 2011). 

                                                 
1 adwords.google.com/ 
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Bootstrap: Bootstrap är ett ramverk för utveckling av projekt som är responsiva. Det är byggt på 

öppen källkod och underlättar webbutveckling. Nuvarande versionen är version 3 (v3.1.1) och där är 

mobile first-tänket redan inbyggt. Ramverket bygger på ett flytande rutnätssystem (eng. grids) som 

kan skalas upp och ned med hjälp av kolumner och rader. Det innehåller också fördefinierade klasser 

för att underlätta layout-anpassning. (Getbootstrap.com, 2014) 

EPiServer: EPiServer är ett content management system (CMS) eller innehållshanteringssystem, det 

vill säga ett program som gör det enklare att jobba med innehållet på en webbplats. I EPiServer kan 

både redaktörer och marknadsförare skapa och samtidigt uppleva innehållet. Skapar man ett innehåll 

i EPiServer kan det sedan även återanvändas på andra ställen på webbplatsen. (Episerver.com, 2014) 

På Rebtel skapas till exempel olika block som sedan kan återanvändas på olika sidor. Blocken kan 

vara mallar med endast funktioner definierade, eller kompletta med innehåll. Detta innebär att en 

webbredaktör inte behöver bry sig om kod, utan till exempel bara kan fylla i text eller bilder på rätt 

plats. 

H1, H2: Olika rubrikstorlekar i HTML. H1 är största rubriknivån och H2 den andra största.  

alt-attribut: En HTML-tag som utgör en alternativ text. Texten inom denna tag ska visas om 

originalelementet, till exempel en bild inte kan visas.  

Kod-bibliotek: En samling färdigskriven kod. Till exempel finns det JavaScript-bibliotek där man 

kan använda sig av en eller flera JavaScript-funktioner i en fil som någon programmerat. 
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1. Inledning 

Rebtel är ett företag som bland annat tillhandahåller en tjänst för billiga, internationella samtal. De 

har insett att ju tidigare en användare som besöker en sida hittar information som är relevant för 

denne, desto större är benägenheten att registrera sig och göra en betalning. De har därför skapat 

särskilda landningssidor anpassade efter olika saker som användare söker på. Dessa sidor ska dyka 

upp på Google2 när man söker på särskilda nyckelord och på det sättet hamnar användaren direkt på 

en sida med anpassad information och inte på startsidan där denne kanske hade behövt leta sig fram. 

Rebtel saknade dock en landningssida som vände sig till internationella studenter. Därför fick jag i 

uppdrag att skapa en sida som skulle vara anpassad för just internationella studenter. För att anpassa 

innehåll och design skulle jag därför undersöka behov och önskemål hos målgruppen. Med hjälp av 

olika personer på Rebtel hade jag sedan möjligheten att förstå och genomgå processen att skapa en ny 

sida utifrån olika rollers perspektiv, från initiering till publicering.  

 

1.1 Syfte 

Projektet går ut på att skapa en landningssida för Rebtels webbplats. Sidan ska vara optimerad för 

målgruppen internationella studenter för att öka chansen att flera börjar använda tjänsten. Sidan ska 

innehålla anpassad information, presenterad på ett lättförståeligt och lättillgängligt sätt. Det ska inte 

finnas en massa information som studenter behöver sålla mellan, utan de ska känna att informationen 

de hittar på sidan riktar sig till dem. Både design, layout och funktion bör vara enkel och 

användarvänlig så att målgruppen förstår vad de erbjuds, hur det fungerar och hur de ska gå vidare. 

För att anpassa layout och innehåll kommer en förundersökning bestående av intervjuer med 

målgruppen samt en målgruppsanalys utföras.  

Förutom att sidan ska vara optimerad för målgruppen ska den också passa in i Rebtels koncept och 

tas fram i enlighet med deras rutiner. Därför kommer även intervjuer med olika roller på Rebtel att 

utföras. På det sättet får man en inblick i arbetet utifrån olika yrkesroller synvinkel, samt en större 

bild av Rebtels arbetsflöde. Utifrån förundersökningen ska förslag på design och innehåll tas fram 

och stämmas av med de olika rollerna på Rebtel. Ett förslag som godkänns av beställaren ska sedan 

implementeras tekniskt genom frontend- och backend-programmering enligt Rebtels standarder. 

Finns möjligheter kan sidan sedan komma att marknadsföras med hjälp av PR-avdelningen på Rebtel. 
                                                 
2 www.google.com 
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Det finns också möjlighet att få ut statistik från sidan, så länge Google hinner indexera sidorna och 

det finns tid för besökare att hitta sidan.  

1.2 Frågeställning 

Som riktlinje för detta examensarbete vill jag besvara frågan: Hur kan produktionsprocessen för en 

målgruppsanpassad landningssida på Rebtel se ut? 

Jag ställer mig också underfrågan: Hur anpassar man en sida för att tilltala en målgrupp bestående 

av internationella studenter? 

1.3 Avgränsningar 

Målet med detta projekt är att ta fram innehåll och layout anpassat till en målgrupp bestående av 

internationella studenter. Eftersom Rebtel är ett företag med ett befintligt designkoncept kommer jag 

däremot inte att skapa en helt ny design, utan projektet kommer att utgå från deras befintliga grafiska 

profil. Flera befintliga element från Rebtels sida kommer att återanvändas för att landningssidan ska 

vara enhetlig med resten av webbplatsen. Programmeringen kommer att utgå från Rebtels standarder. 

Jag kommer inte att vara inblandad i hur sidan används efter projektets slut. 

1.4 Mål 

Fokus för detta praktiska examensarbete är ta fram denna landningssida, med hänsyn till olika 

intressenters perspektiv. Genom att intervjua olika personer på Rebtel, samt folk ur målgruppen ska 

jag bilda mig en uppfattning av vad som krävs av en landningssida och komma fram med några 

layoutförslag. Ett sådant layoutförslag ska sedan implementeras tekniskt. Målet med sidan är att få 

fler användare vilket ska öka omsättningen i det långa loppet. Förutom landningssidan ska även en 

rapport levereras till Rebtel. Denna ska innehålla resultaten från förundersökningen, samt en 

dokumentation över processen att ta fram en målgruppsanpassad landningssida hos dem.  

Mitt personliga mål är att ha möjlighet att använda mig av de olika kunskaper jag har fått från 

programmet It, medier och design. Målet är också att få en god överblick över en utvecklingsprocess 

och dess olika delar och tekniker. 
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1.5 Disposition 

Denna rapport börjar med ett inledande kapitel där mål och syfte behandlas. Sedan redovisas 

bakgrunden till projektet, information om Rebtel och deras webbsida rebtel.com. Efter det tar jag upp 

tidigare forskning som berör sökmotoroptimering, innehållsoptimering, användarvänlighet och 

liknande relevanta teorier. Kapitlet därefter behandlar metodvalet för projektet. Projektet redovisas 

sedan uppdelat på två kapitel: Förstudie och Genomförande. Under kapitlet Förstudie presenteras 

resultatet av intervjuerna, samt målgruppsanalysen bestående av bland annat PACT-analys och 

personas. I kapitlet Genomförande beskriver jag utförandet av projektet, från SEO till PR. Det 

slutgiltiga resultatet presenteras sedan i ett eget kapitel innan jag diskuterar mina erfarenheter i 

kapitlet Diskussion. Rapporten avslutas sedan med en slutsats. 
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2. Bakgrund

Detta projektarbete gjordes mot företaget Rebtel och därför börjar detta kapitel med en 

bakgrundsbeskrivning om företaget, deras arbetsrutiner och design. Sista stycket är en 

sammanställning av en enkätundersökning som Rebtel utfört via nätet.  

2.1 Om Rebtel 

Rebtel grundades i Sverige 2006 av Hjalmar Winbladh och Jonas Lindroth. Det är ett 

applikationsföretag som levererar innovativa tjänster för en internationell marknad. Mottot är "We 

help people feel close to their loved ones". Företaget är multikulturellt och har i dagsläget cirka 100 

anställda från olika länder och kontor i Nacka strand. Rebtel har bland annat en tjänst som heter just 

Rebtel. Den låter folk ringa billigt internationellt. 2013 hade applikationen 23 millioner användare. 

Rebtel har också skapat tjänsterna Sendly och Sinch!. Landningssidan som detta projekt ska resultera 

i ska vara en del av www.rebtel.com, det vill säga webbsidan för applikationen Rebtel. Denna tjänst 

finns för Android, iPhone, PC och Windows phone. 

2.2 Rebtel.com 

"We use flat, minimalist design that looks good on all devices." 

- Ur Rebtels Brand Guidelines 

Rebtels webbsida, Rebtel.com, använder sig av Bootstrap som är ett ramverk för responsiv design. 

Det innebär att sidan anpassas efter skärmstorleken på användarens enhet. Inom frontend-

utvecklingen används språken HTML5, CSS3 och LESS (en förlängning av CSS), samt JavaScript. 

Det är viktigt att laddningen av deras sidor går så snabbt som möjligt, därför bör koden optimeras och 

filer minifieras. Det är inte heller optimalt att använda stora JavaScript-bibliotek eller filer med för 

många beroenden. Backend-programmeringen sker genom C# och .NET i programmet Visual 

Studios. Där anpassas koden så att vissa delar av en sida blir redigerbara i CMS-programmet 

EPiServer. En sida i EPiServer kan bestå av olika block, det vill säga färdiga byggstenar som kan 

läggas in på en sida. Till exempel kan ett block bestå av ett fält med en rubrik och en bakgrundsbild. 

Då kan bakgrundsbilden och rubriken ändras i EPiServer, men stilen, dimensioner och så vidare är 

redan förutbestämt genom programmeringen. 
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Figur 1: Typsnittet Roboto. Ur Rebtels Brand Guidelines av M. Sundberg, 2014. 

Figur 2: Brand colors. Ur Rebtels Brand Guidelines av M. Sundberg, 2014. 

Designen är enkel och luftig med mycket mellanrum. Typsnittet som används heter Roboto och 

används i olika former (Se Figur 1). Det finns också några huvudfärger som används, samt 

accentfärger som bara används för att markera något speciellt (Se Figur 2).  
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2.3 Användarstatistik från Rebtel 

I maj 2013 utförde Rebtel en webbsurvey mot användare. Denna survey hade 4994 svarande, varav 

572 personer uppgav att deras huvudsyssla var att studera. Även om undersökningen var ett år 

gammal gav det en möjlighet att få en bild av målgruppen. Av de användare som uppgav att de 

studerade var 61,19% män, 36,54% kvinnor och 2,27% ville ej svara. De flesta användarna var 

mellan 18 och 35 år, varav den enskilt största gruppen, 34.62%, var mellan 25-30 år. En stor 

majoritet av de svarande uppgav att de bodde i USA, hela 58,15%, men endast 7,43% att de var 

födda där. De svarande var från många olika delar av världen, men störst procent av de svarande, 

14,86%, var födda i Nigeria, följt av 8,15% i Saudiarabien och 6,34% i Bangladesh. 51,8% såg sig 

som mycket tekniska och 41,83% som ganska tekniska, vilket visar på att målgruppen som helhet 

tycker sig ha relativt stort tekniskt kunnande. Oftast blev man tipsad att använda tjänsten genom 

vänner, men 20,16% hade hittat tjänsten via sökmotorer. Det vanligaste var att man ringde sina 

föräldrar. Mer än hälften (52,02%) använde även andra liknande tjänster.  

Denna undersökning visar att en majoritet av Rebtels studentanvändare är majoriteten män mellan 

25-30 år med relativt stor teknisk kunskap. De bor på olika ställen i världen, men en stor del har 

flyttat till eller befinner sig tillfälligt i USA. En femtedel av användarna hittar Rebtel via sökmotorer. 
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3. Teori

Detta kapitel tar upp teorier och tidigare forskning som är relevant för detta projekt. Eftersom 

utveckling och trender går fort framåt inom webbutveckling är det ibland komplicerat att hitta aktuell 

forskning. Sökningar utfördes i databaserna ScienceDirect, AMC Digital Library samt IEEE, 

Computer Society Digital Library (CSDL) utan att hitta någon aktuell, relevant forskning. Därför 

kompletteras detta teorikapitel med artiklar från webbsidor och bloggar som specialiserar sig på IT. 

Den vetenskapliga nivån på dessa artiklar kan vara lägre än om dessa skulle tagits från 

forskningsdatabaser, eftersom artiklarna inte granskas på samma sätt. Jag har dock varit restriktiv 

med vilka sidor och bloggar som använts till projektet, samt jämfört innehållet mot andra källor. 

Många av artiklarna är dessutom skrivna av personer som är speciallister inom sitt fält. Teorierna 

presenteras i detta kapitel uppdelade under rubrikerna Sökmotoroptimering (SEO), Att optimera 

innehåll, Mobile first samt Användarvänlighet och Webbdesign. Sökningar gjordes även i 

databaserna Google scholar, uppsatser.se och DIVA för att undersöka tidigare arbeten som relaterar 

till mitt examensarbete. De viktigaste av dessa presenteras sist i detta kapitel under rubriken 

Relaterade arbeten. 

3.1 Sökmotoroptimering (SEO) 

Sökmotoroptimering, eller SEO (eng. Search engine optimization) innebär enligt Fishkin och Moz 

staff (2013) att man förbättrar en webbsida för att öka antalet besökare. För att nå en målgrupp måste 

en sida anpassas både till målgruppen och sökmotorer. Utan sökmotorsoptimering är det färre som 

hittar sidan, men när användarna väl hittat sidan måste den också vara anpassad för att få dem att 

stanna kvar och göra det man vill att de ska göra på sidan. Man kan bygga en hur bra webbsida som 

helst, men om ingen hittar den är den ju ändå osynlig, menar Fishkin och Moz staff (2013). För att 

sökmotoroptimera en webbsida finns det några saker att tänka på, nämligen relevans och betydelse. 

Enligt Fishkin och Moz staff (2013) finns det hundratals faktorer som påverkar relevansen. Det 

viktigaste är dock att man bygger för användaren. Därför bör man förstå vad ens målgrupp vill ha. 

Sökmotorernas viktigaste uppgift är nämligen att ge användarna det mest relevanta resultatet. För att 

en sökmotor ska kunna hitta information är det viktigt att till exempel använda alt-attribut i 

bildtaggar, samt att inte gömma information i Flash eller insticksprogram i Java eftersom dessa inte 

går att läsa av. Sökrobotar kan inte heller använda formulär. 
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En viktig sak att tänka på för SEO är Title-taggen. En sidas titel bör vara beskrivande och läsbar och 

man bör enligt Fishkin och Moz staff (2013) använda nyckelord så nära title-tagens början som 

möjligt. Förutom det bör man använda nyckelord en gång nära sidhuvudet, 2-3 gånger i sidans body, 

eventuellt i olika variationer samt minst en gång i ett alt-attribut. Det är även bra att inkludera 

nyckelorden i sidans URL eller metabeskrivning. Metabeskrivningen är en text som ofta visas i 

sökmotorresultatet och den fungerar enligt Fishkin och Moz staff (2013) lite som marknadsföring. 

Den kan vara hur lång som helst, men sökmotorer visar oftast inte mer än 160 tecken. URL:en till 

sidan ska gärna vara kort, men lätt att kopiera och förstå, samt innehålla nyckelord, gärna 

sammanbundna med bindestreck. Sökmotorer gillar inte när samma innehåll finns på olika sidor, så 

innehållet bör vara unikt. Det är bra att undersöka vilka sidor som använder samma sökord, så att 

man har koll på konkurrensen.  

Bra egenskaper för en sida enligt Fishkin och Moz staff (2013) är: 

 Att den är enkel att både använda, navigera och förstå.

 Den ger direkt, handlingsbar information som är relevant för användarens sökning.

 Den har en professionell design och är tillgänglig i moderna webbläsare.

 Den levererar innehåll som är av hög kvalité, trovärdigt och legitimt.

Sökmotorer tillhandahåller ofta verktyg för sökmotorsoptimering. Vad av sidan som visas i ett 

sökresultat är också viktigt att tänka på. Enligt Russell-Rose och Tate (2013) bör man ha användare, 

mål, kontext och sökläge i åtanke när man designar för sökningar. Dessutom bör man tänka på att det 

finns olika inlärningstyper bland besökare, de som lär dig auditivt, visuellt eller kinestetiskt. Som 

designer måste man identifiera sina användare, förstå dem och möta deras behov. När man får upp en 

sida som ett sökresultat måste titeln vara beskrivande, eftersom det är denna som användaren ser och 

bedömer innan denne klickar på resultatet eller läser beskrivningen. Det är också viktigt att 

användaren lätt kan se vilken kategori resultatet tillhör för att kunna bedöma om det är relevant. 

(Russell-Rose och Tate, 2013) 

3.2 Att optimera innehåll 

Kuenn (2013) skriver att det är viktigt att man skapar sitt innehåll för besökarna i första hand, inte 

sökmotorerna. Enligt honom är det också viktigt att tänka på kvalitet före kvantitet när det gäller att 

skapa innehåll. Dessutom kan det straffa sig att överoptimera en sida och man bör undvika allt som 
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kan få sidan att uppfattas som spam eller reklam. Han har tagit fram åtta riktlinjer att gå efter, varav 

speciellt nummer två och tre är relevanta för detta projekt. 

1. Kuenn anser först och främst att man ska ha en 12-månadersplan, vilket inte är aktuellt för 

detta projekt. 

2. Innehållet ska skapa värde för ens besökare. Man bör gå igenom sitt innehåll och läsa igenom 

all text för att se till att det blir förståeligt för ens besökare. Man kan till exempel be någon 

annan att titta på det. Man bör enbart använda nyckelord när det är som mest lämpligt. 

3. Innehållet man skapar bör ha praktiskt värde och vara användbart för besökaren. Man kan till 

exempel besvara dessa frågor: 

 Kommer innehållet att besvara besökarens frågor? 

 Är innehållet underhållande? 

 Är innehållet utbildande? 

 Bemöter innehållet ett behov som besökarna kan ha? 

Det är också bra att ha i åtanke att 40% svarar bättre på visuell kontext. 

4. Optimera title-taggar och metabeskrivning baserat på marknadsföringsmål. 

5. Utför SEO-granskningar. 

6. Få tillbaka-länkningar genom att marknadsföra innehåll och ha gästpostning av hög kvalité. 

7. Vara aktiv via sociala medier. 

8. Fokusera på att bara mäta statistik som är relevant. 

 

3.3 Mobile first 

Mobile first innebär att man anpassar webbsidor till mobiler i första hand. Wroblewski skriver om 

detta synsätt i boken Mobile first från 2011. Även om mycket har hänt sedan boken skrevs är många 

regler dock fortfarande aktuella och författaren har försökt anpassa boken efter en marknad som 

konstant utvecklas. Mobil webb är nämligen en marknad som växer konstant. Att designa en 

webbsida för en mobil skiljer sig från att designa för webben, därför kan man inte bara ta samma 

design menar Wroblewski (2011). Eftersom mobiler kan användas var som helst och när som helst 
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kan kontexten skilja sig. Man bör därför tänka igenom hur sidan kan göras användbar för folk var de 

än befinner sig.  

Mobila enheter har vissa nackdelar i jämförelse med desktop-enheter, men de skapar också nya 

möjligheter. Eftersom användandet växer är det viktigt att anpassa sidor till mobila enheter för att 

inte gå miste om den nya marknaden (Wroblewski, 2011). Mobiler skiljer sig från andra enheter då 

skärmarna är mindre, nätverken kan vara opålitliga och användarna kan befinna sig i många olika 

situationer på olika tider. Man måste veta vad besökarna gör på sidan och varför, för på en mobil får 

man bara plats med det allra viktigaste. Användarna förväntar sig dock fortfarande att kunna göra allt 

på sin mobil och därför kan man inte göra mobilversionen mindre användbar. Detta tvingar en att 

fokusera och prioritera sin design. Samma användarupplevelse som på en mobiltelefon kan dock 

appliceras även på andra enheter (Wroblewski, 2011). Det är viktigt att tänka på prestanda till en 

mobil, men detta har man även nytta av till desktop. Allt som kan göras för att öka detta borde därför 

göras, enligt Wroblewski (2011). Bland annat kan man lägga ihop flera bilder till en enda fil, lägga 

ihop och minifiera CSS samt JavaScript, begränsa eller ta bort beroenden på tunga JavaScript-

bibiliotek och använda CSS3 istället för bilder till exempelvis skuggor. 

Generellt går innehåll före navigation på mobiler. Användarna vill ha omedelbara svar och tiden är 

värdefull. Nedladdningar kan dessutom kosta pengar. Därför bör man få folk att komma fram till det 

de vill ha så fort som möjligt menar Wroblewski (2011). Man kan ha navigationsmöjligheter längst 

upp eller längst ner på en sida, men de bör inte dubblera varandra. Mobila enheter används ofta på 

olika platser där användaren kan ha många distraktioner omkring sig. Eftersom man då oftast inte har 

användarens fulla uppmärksamhet är det extra viktigt med en klar och fokuserad design. Att 

minimera antalet navigationsmöjligheter minskar också risken för att användaren ska råka trycka på 

fel val när de försöker utföra någonting. När användare väl har tid och sitter i lugnt och ro kommer de 

fortfarande uppskatta en enkel design (Wroblewski, 2011). 

Eftersom det finns många olika enheter med många olika skärmstorlekar bör man skapa layouter som 

är flexibla, flytande och responsiva. Det är bra att försöka minska innehållet på en webbsida. Bland 

annat behövs det plats eftersom användaren använder sina fingrar för att navigera på en pekskärm. 

Att minska innehållet minskar också antalet saker som behöver anpassas mellan olika enheter och 

antalet fel som en användare riskerar att göra. Det gör också att användaren lättare hittar det den 

söker (Wroblewski, 2011).  

Även Krug (2014) skriver om Mobile first och att detta perspektiv kan vara positivt eftersom man då 
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verkligen måste fundera på vad som är nödvändigt för sidan. Man kan utgå från mobilversionen och 

sedan lägga till egenskaper till fullskärmsversionen. Eftersom folk förväntar sig att kunna göra allt på 

mobilen är det dock viktigare att fokusera på att prioritera innehållet. Det användaren kan behöva när 

denne är på språng bör finnas mest lättillgängligt. Allt annat kan vara några klick bort, så länge det är 

uppenbart hur man hittar dem. Med en mindre skärmstorlek är det ändå oundvikligt att skrolla eller 

klicka mer, vilket är acceptabelt så länge användaren kan känna sig säker (Krug, 2014). 

 

3.4 Användarvänlighet, användbarhet och webbdesign 

För att bygga en användarcentrerad sida bör man veta hur användare fungerar. Ett genomsnittligt 

webbsidebesök är mindre än en minut (Nielsen, 2011). Det är ovanligt att folk stannar på webbsidor, 

men om de bestämmer sig för att sidan har ett värde kan de stanna ett tag. De första 10 sekunderna är 

kritiska för om besökaren bestämmer sig för att stanna eller lämna sidan, menar Nielsen (2011). 

Användare är väldigt skeptiska eftersom de har tidigare erfarenhet av dåliga sidor. Klarar en sida de 

första 10 sekunderna kommer användaren att kolla runt lite, men det är fortfarande stor risk att de 

lämnar sidan. Först när användare har stannat 30 sekunder minskar takten som folk lämnar sidan, så 

lyckas man övertyga en användare att stanna en halv minut har man större chans att de stannar ännu 

längre. Därför är det mycket viktigt att man på ett klart sätt kommunicerar sitt erbjudande och det 

som är av värde inom de första 10 sekunder som användaren ser sidan (Nielsen, 2011). När en 

användare stöter på en svårighet eller ett hinder på en sida så lämnar de den. Så om en webbsida är 

svåranvänd, misslyckas med att kommunicera sitt syfte eller om informationen är svår att förstå så 

lämnar användaren denna. Kan inte användaren hitta en produkt, kommer de inte heller att köpa den, 

påpekar Nielsen (2012). Besökare läser dessutom bara 1/4 av all text vilket gör att det är väldigt lite 

av det man säger går fram till besökaren. 

Folk läser sällan webbsidor ord för ord, utan de skummar igenom sidan. Därför bör man använda text 

som går att skumma igenom (Nielsen, 1997). Detta kan man uppnå genom att använda olika element: 

 Markerade (eng. highlighted) nyckelord, till exempel genom variationer i typsnitt eller färg. 

 Meningsfulla underrubriker. 

 Punktlistor (eng. Bulleted lists). 

 En idé per paragraf. 

 En inverterad pyramid-stil, där man börjar med slutsatsen. 

 Hälften av mängden ord i jämförelse med konventionellt skrivande. 
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Enligt Nielsen (1997) är trovärdighet också mycket viktigt för användare, eftersom de kan vara 

osäkra på huruvida de kan lita på en webbsida. Trovärdigheten kan man öka bland annat genom att 

använda högkvalitativ grafik och välskriven text. Användare tycker inte heller om när innehållet är 

för säljande. De vill ha raka fakta, så trovärdigheten sjunker om besökaren tycker att informationen 

överdriver. Nielsen (1997) menar att säljande språk innebär en kognitiv börda för användare, 

eftersom de måste filtrera ut överdrifter för att få fram fakta. Användare föredrar därför text som är 

koncis och objektiv istället för säljande (Morkes och Nielsen, 1998). Genom att anpassa texten efter 

detta så kan man öka användbarheten och sänka användarens kognitiva börda. Detta resulterar i att 

användaren kan ta till sig information snabbare och mer effektivt. På detta sätt kan man även minska 

antalet fel som användare kan göra, eftersom användaren blir mindre otålig och chansar mindre. 

Morkes och Nielsen (1998) skriver att man i många fall kan dubbla användbarheten bara genom att 

skriva om texten på en webbsida.  

Enligt Krug (2014) är den viktigaste regeln för användbarhet att inte få användaren att tänka. En sida 

bör vara uppenbar och självförklarande så att en person med genomsnittlig förmåga och erfarenhet 

eller lägre ska kunna lista ut hur sidan används och hur man ska kunna uppnå någonting utan att det 

är mer trubbel än det är värt. Utvecklarens jobb är att ta bort frågetecknen för användaren. Även om 

målet är att göra sidor självklara får man ibland nöja sig med att de är självförklarande. En sida som 

är lätt att förstå drar inte lika mycket energi från användaren och sidan blir mer effektiv. Varje 

frågetecken gör istället den kognitiva arbetsbördan större för användaren och distraherar användaren 

från uppgiften. Detta kan sänka förtroendet för sidan och företaget, enligt Krug (2014). Namn på till 

exempel länkar kan få en användare att börja tänka, samt huruvida någonting är klickbart eller inte. 

Om en användare däremot förstår är det större chans att de hittar det de letar efter, att de förstår allt 

vad sidan erbjuder och man kan lättare styra dem till de delar av webbplatsen man vill. Användarna 

känner sig dessutom smartare och det är lättare att få dem att komma tillbaka.  

Även Krug (2014) betonar att användare bara skummar igenom en sida istället för att läsa. Man tittar 

efter ord eller fraser som fångar blicken och saker som verkar passa ens uppdrag eller intressen. 

Historier, produktbeskrivningar och dylikt kan dock vara undantag, men det handlar även där om 

någon form av blandning mellan att läsa och att skumma. Det finns ofta delar av en sida som 

användare inte ens tittar på men detta beror också på vilken sida det gäller, vad användaren försöker 

göra, hur bråttom denne har och så vidare. Anledningen är att man ofta har ett uppdrag och man vet 

att man inte behöver läsa allting. För att anpassa en sida så att användaren kan skumma är det till 

exempel bra att använda gott om rubriker, eftersom välskrivna och genomtänkta rubriker hjälper 
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användaren. Rubriknivåer bör också vara tydliga och textstycken korta. Krug (2014) rekommenderar 

även han punktlistor och för läsbarhetens skull bör det även vara mellanrum mellan punkterna.  

För att underlätta för användare bör man även utnyttja konventioner, till exempel var saker ligger på 

en sida, hur saker fungerar och ser ut med mera. Webbkonventioner underlättar för användare, men 

många utvecklare och designers vill göra någonting nytt och annorlunda enligt Krug (2014), vilket 

gör att de uppfinner hjulet på nytt. Därför bör man bara uppfinna när man är säker på att man har en 

bättre idé. Man bör dock vara så kreativ och innovativ som möjligt så länge man är säker på att det 

fortfarande är användbart. Krug (2014) framhåller att klarhet alltid trumfar konsekvens.  

Det är viktigt att ha en klar, visuell hierarki. Användaren ska kunna se vad som hör ihop och inte, vad 

som är viktigast och så vidare. Viktiga saker ska vara större, saker som hör ihop bör grupperas och att 

dela upp sidorna i avgränsade delar hjälper användaren att bestämma vart denne ska fokusera och 

förstå vad som är vad. Det bör dessutom vara tydligt vad som är klickbart genom att till exempel 

hålla sig till en färg eller vara säker på att form och plats identifierar dem som klickbara (Krug, 

2014). Precis som Nielsen påpekar Krug (2014) även att man bör utelämna onödiga ord för att hålla 

relevant innehåll kortare.  

3.5 Relaterade arbeten 

Bäck Karlander och Eriksson skriver i sin kandidatuppsats Det första intrycket gör allt - Webbdesign 

på användarens villkor (2013) om hur grafisk design påverkar användarens första intryck av e-

handelsplatser. Enligt dem är den grafiska designen en av de viktigaste aspekterna för att öka en 

användares förtroende för en webbsida. I deras undersökning gjorde Bäck Karlander och Eriksson 

(2013) observationer av och intervjuer med studenter mellan 20-30 år. Dessa fick besöka webbsidor 

som var okända för dem och sedan gjordes en komparativ analys för att jämföra teori och empiri och 

komma fram till hur olika grafiska aspekter påverkade deltagarnas intryck av sidorna de fick se. Bäck 

Karlander och Eriksson generaliserar mycket i redovisningen av sina svar, till exempel skriver de ofta 

"respondenterna tyckte" om många frågor så att man får intrycket av att alla respondenter tyckte 

exakt likadant. Dessutom undrar jag om alla respondenter fick se sidorna i samma ordning, eftersom 

jag tror att ordningen kan påverka hur man uppfattar en sida. Man riskerar att automatiskt att jämföra 

varje sida med sidan innan, men genom att variera ordningen kan man få ett mer neutralt resultat. De 

kommer dock fram till en del relevanta slutsatser om hur den grafiska designen påverkar användarens 
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första intryck av okända e-handelsplatser. Även om detta i första hand gäller flygbolag tror jag att en 

del av det går att appliceras på andra typer av sidor.  

Färgen hade stor betydelse för om användaren skulle stanna på en sida eller inte, men detta kunde 

också bero på ålder och dylikt. Lugna färger som framför allt blått gav ett seriösare intryck än till 

exempel orange. Bilder kunde också väcka förtroende, men de måste ha ett kommunikativt syfte och 

ett tydligt sammanhang. En sida med mycket bilder upplevdes istället som oseriös. Enligt Bäck 

Karlander och Eriksson (2013) upplevde deras respondenter osäkerhet inför okända varumärken, men 

detta kunde övervinnas av en välgjord grafisk design. Upplevdes en sida som rörig med för mycket 

information betraktades den dock som mindre trovärdig. Användarupplevelsen påverkade därför 

besökarnas benägenhet att handla från webbsidan.  

Skapa webbdesign för en kommunikationsbyrå av Karlsson (2012) är ett projekt att skapa design och 

layout åt företaget JG Communication. Även om Karlssons roll i detta projekt endast är att skapa 

design och layout så går projektet även ut på att JG Communications sidor ska bli synligare på nätet, 

dels genom sökmotorsoptimering samt att skapa särskilda landningssidor. På detta sätt relaterar detta 

projekts syfte till mitt, med skillnaden att jag kommer att utföra hela processen, inte bara design och 

layout. Karlssons undersökning resulterar i design för sju webbsidor på JG Communications externa 

webbplats, samt en startsida. Han påpekar att formgivning och design kan ha mycket med personligt 

tycke och smak att göra, men att detta inte ska komma i vägen för vad som är bra för användarna. 

Karlsson menar därför att det gäller att hitta en balans för hur sidan utformas på bästa logiska sätt 

men också det för användarna bästa möjliga formmässiga sättet.  

Rask och Carlstedt har i sitt praktiska examensarbete från 2013 Att utveckla en modern webbplats – 

Är responsiv design framtiden? skapat en ny design för webbplatsen greenb.se med hjälp av mobile 

first och responsiv design. De har dock använt sig av Wordpress som CMS, medan Rebtel använder 

EPiServer. Deras projekt liknar mitt, men de använder få källor för att underbygga sina val. 
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4. Metod

4.1 Intervjuer 

För att få veta mer om både målgruppen och arbetsprocessen valde jag att använda mig av 

semistrukturerade intervjuer. Även om det hade varit bra att kunna få tag på kvantifierbar fakta om 

studenter ville jag ha möjligheten att följa upp svaren för att kunna få en bredare bild. Detta är lättare 

att få genom kvalitativa metoder som intervjuer än kvantitativa metoder som till exempel enkäter 

(Bell, 2006). Fördelen med intervju som metod är dess flexibilitet. Den som intervjuar har möjlighet 

att följa upp idéer på ett annat sätt än med till exempel enkäter. Problemet är att metoden tar lång tid i 

anspråk, därför kanske man inte har tid för mer än ett fåtal. Det är dessutom en mycket subjektiv 

teknik och därför finns det stor risk för skevhet (bias). Det kan också vara svårt att analysera svaren. 

Intervjuer kan dock ge ett rikt material (Bell, 2006). Andra kvalitativa metoder så som observationer 

hade inte heller varit effektiva, eftersom jag inte var intresserad enbart av hur tjänster används, utan 

även vilka tjänster som intervjupersonerna känner till, hur de väljer och vilka behov de har.  

Formuleringen av frågor till intervjuer är viktig och oavsett om man gör en strukturerad intervju eller 

inte bör man välja ut viktiga teman och frågeställningar som man vill ha med. När man formulerar 

frågorna är det viktigt att tänka på att inte använda ledande eller värderande frågor. Dessutom bör 

man bara ställa en fråga i taget och tänka på att begrepp kan betyda olika saker för olika personer 

(Bell, 2006). Med ostrukturerade intervjuer kan man få mer info, men det kan också ta lång tid att 

analysera. Eftersom jag visste vilka frågor jag ville ha svar på, men ville ha möjlighet att ställa 

följdfrågor valde jag därför semistrukturerade intervjuer. De flesta intervjuer i som används för att 

samla in information brukar hamna någonstans mellan strukturerade och ostrukturerade intervjuer 

enligt Bell (2006). Man lämnar en viss frihet till respondenten men har ändå en viss struktur. 

Analysen kan då också bli lättare, då ramarna redan är utformade i förväg.  

4.1.1 Urvalsmetod 

För att få en bild av målgruppens behov och vanor var målet att få ihop 3-5 studenter. 

Utbytesprogrammet på Södertörns högskola hjälpte till att vidarebefordra ett mail till alla 

utbytesstudenter på skolan. Detta ledde dock bara till en intervju. Urvalet skedde därför enligt en 

blandning av det som Blomberg, Burrel och Guest (2003) beskriver som bekvämlighets- och 

snöbollsprincipen. Bekvämlighetsprincipen bygger på att man hittar personer som råkar finnas 

tillgängliga och passar in i urvalsgruppen. Snöbollsmetoden går ut på att deltagare ger tips om folk de 
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tror skulle vara lämpliga för studien (Blomberg, Burrel och Guest, 2003). I det här fallet lades en 

efterlysning ut på Facebook3, men även folk i närheten frågades om tips. På det sättet hittades 

ytterligare fem studenter som kunde delta i en intervju. Intervjudeltagarna fick själva välja om de 

ville ses för intervjun eller vilken tjänst de vill använda för att ta det på distans. Två av intervjuerna 

ägde därför rum ansikte mot ansikte på Södertörns Högskola och fyra över internet via tjänsten 

Skype4 som var den tjänst som intervjudeltagarna föredrog att använda. Intervjuerna var mellan 15 

och 75 minuter långa. Tre deltagare var svenska studenter som studerade i Korea, Ungern respektive 

USA. Två andra var från Bermuda och Litauen, men studerade i Sverige. En deltagare var från 

Australien men studerade i Danmark.  

Enligt Bell (2006) bör intervjudeltagare informeras om intervjuns syfte både skriftligt i förväg och 

muntligt i anslutning till intervjun. Då har deltagarna chansen att överväga om de vill delta under de 

premisser som gäller. Intervjudeltagarna informerades därför om intervjuns syfte först i inbjudan via 

mail och sedan utförligare muntligt innan intervjun. De informerades också om att intervjuerna var 

konfidentiella. Detta kan enligt Bell (2006) betyda olika saker och därför informerades de att det i 

detta fall innebar att inga namn eller uppgifter som skulle kunna identifiera dem skulle användas. De 

fick också veta att inga personuppgifter skulle vidarebefordras till företaget, men att de skulle få en 

voucher med $15 av Rebtel att ringa för som tack för hjälpen. De informerade dock om att kön, ålder, 

nationalitet och utbildningsinriktning kunde komma att användas i rapporten.  

Intervjudeltagare: 

1. Deltagare 1: Man 20 år från Sverige. Utbytesstudent i Korea, men har tidigare varit i Mexico, 

samt på resande fot. Pluggar Fysik. 

2. Deltagare 2: Kvinna 26 år från Litauen. Studerar i Sverige sedan 6 år tillbaka. Först komvux, 

nu Medieteknik. 

3. Deltagare 3: Man 20 år från Bermuda. Studerar i Canada, men är utbytesstudent en termin i 

Sverige. Läser ekonomi. 

4. Deltagare 4: Kvinna 23 år från Sverige. Studerar till läkare i Ungern. 

5. Deltagare 5: Kvinna 24 år från Sverige. Utbytesstudent i USA, läser politik. 

6. Deltagare 6: Man 26 år från Australien. Studerade handel en termin i Danmark. 

                                                 
3 http://www.facebook.com 
4 http://www.skype.com/ 
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4.1.2 Analysmetod 

Upplysningar som man får genom intervjuer får ingen betydelse om de inte kategoriseras (Bell, 

2006). Intervjuerna med de internationella studenterna skrevs därför rent först utifrån de anteckningar 

som gjorts. Sedan delades svaren in under kategorier i ett kalkylprogram för att svaren skulle kunna 

jämföras med varandra. När man kategoriserar letar man efter det som är speciellt viktigt, samt 

likheter, skillnader, grupperingar och mönster. När man delat in datan i kluster måste man sedan 

försöka förstå vad det betyder. Därför måste all data tolkas, samtidigt som man måste vara 

uppmärksam så att man inte påstår mer än vad det finns belägg för (Bell, 2006). Utifrån min 

kategorisering analyserade jag därför svaren och tog ut det som jag ansåg var viktigt för målgruppen, 

innehåll och design, samt svar som jag trodde kunde vara intressanta för Rebtel. 

4.1.3 Metodkritik 

Endast sex intervjuer genomfördes, vilket inte ger någon information som är kvantifierbar. För att få 

ett mer omfattande resultat hade jag behövt göra en större studie som nådde ut till fler svarande. 

Detta hade jag kunnat uppnå genom till exempel en enkät. En enkät hade dock inte gett mig 

möjlighet att följa upp de svar jag fick på samma sätt som vid halvstrukturerade intervjuer (Bell, 

2006). Däremot skriver Bell (2006) att en intervjudeltagares svar inte behöver stämma överens med 

vad denne egentligen gör. Det skulle kunna vara så att deltagarna till exempel bryr sig mer om 

omdömen än vad de säger att de gör, eller jämför priser mer eller mindre än vad de är medvetna om. 

Det kan till exempel finnas en uppfattning om priser sedan tidigare som påverkar ett val, även om 

man inte konkret jämför två olika tjänster. För att avhjälpa denna risk kunde jag ha kompletterat 

intervjuer med observationer, men inte heller detta hade helt kunnat ta reda på vilka uppfattningar en 

deltagare egentligen har.  

Intervjuerna spelades inte in och är därför inte dokumenterade ordagrant. Det medför en större risk 

för bias. Syftet med intervjuerna var dock inte att få ut någon statistik, utan att ha möjligheten att 

undersöka studenternas synvinkel. Informationen som kom fram genom intervjuerna är därför ändå 

inte representativ för internationella studenter som helhet. Att majoriteten av de intervjuade var från 

Sverige innebär också en begränsning i svarsbredden. Det hade varit intressant att få svar från 

studenter som kom från fler olika länder och kulturer för att få en större variation på svaren. Eftersom 

olika länder kan ha olika vanor, samt olika mycket utbyggd infrastruktur hade detta gett en bredare 

bild av målgruppen, då väldigt få av Rebtels användare är svenskar.  
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4.2 Intervjuer på Rebtel  

Beställaren av projektet och min kontakt på Rebtel, Peter Bäckström, föreslog att jag skulle prata 

med olika roller på företaget under projektets gång. Därför genomförde jag fyra semistrukturerade 

intervjuer med olika anställda på Rebtel. Dessa skedde ansikte mot ansikte på Rebtel och tog mellan 

30 och 40 minuter. Intervjuerna skrevs rent och sammanställdes till sammanhängande texter. Då tre 

av intervjuerna skedde på engelska översatte jag dessa till svenska. Dessa presenteras nedan i kapitel 

5.2 Intervjuer på Rebtel. De tips som jag fick utifrån dessa intervjuer vägdes mot varandra och den 

tidigare forskning som presenterades i kapitel 3, vilket diskuteras i kapitel 5.6 Riktlinjer utifrån 

förundersökningen. 

4.3 Målgruppsanalys 

Förutom att använda mig av resultaten från intervjuerna valde jag även att göra en PACT-analys och 

Personas.  

4.3.1 PACT 

Jag valde att utföra en PACT-analys med hjälp av Benyon, Turner och Turners (2005) principer 

tillsammans med resultat från mina intervjuer och Rebtels undersökning. En PACT-analys används 

eftersom det är viktigt att designers av interaktiva system har förståelse för människors aktiviteter 

samt kontexter i vilka teknologi används (Benyon, Turner och Turner, 2005). Det är viktigt att förstå 

vilka möjligheter tekniken erbjuder och kunna designa teknik som passar människor, deras aktiviteter 

samt kontexten. Det är också viktigt att kunna utvärdera alternativa designer för att komma fram till 

bra lösningar. Genom att göra en PACT-analys kan man enligt Benyon, Turner och Turner (2005) 

lättare förstå en situation, men också se möjliga förbättringar samt föreställa sig framtida situationer. 

När man gör en PACT-analys så funderar man ut vilka variationer av personer, aktiviteter, kontext 

och teknik som är möjliga.  

När det gäller personer (eng. people) bör man ta hänsyn till fysiska, psykiska och sociala skillnader 

som kan finnas och fundera över vilka olika intressenter som finns, inte bara slutanvändarna. Bland 

annat kan man utveckla personas. Jag valde att ta hänsyn till både de primära användarna, nämligen 

besökarna till sidan, men också de sekundära användarna: intressenter som kan komma att jobba med 

sidan, till exempel webbredaktörer. När det gäller aktiviteter kan man till exempel tänka på hur 

komplex en aktivitet är, hur ofta den kommer att utföras, om flera intressenter kommer att samarbeta 

och dylikt. Kontext handlar bland annat om de fysiska, sociala och organisationella omgivningarna. 
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Teknik fokuserar på inmatning, utmatning, kommunikation och innehåll (Benyon, Turner och Turner, 

2005).  

 

4.3.2 Personas 

En persona är en profil för en typisk användare, ofta framtaget utifrån intervjuer med riktiga 

användare. Genom att designa för en viss persona så kan man uppfylla behov för en speciell 

användargrupp. Använder man flera olika personas kan man designa för flera olika användargruppers 

behov (Benyon, Turner och Turner, 2005). Jag valde därför att ta fram tre olika personas som skulle 

illustrera användare.  
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5. Förstudie

För att kunna anpassa landningssidan till målgruppen utfördes först sex intervjuer med internationella 

studenter och dessa presenteras först i detta kapitel. För att få en bild av Rebtels arbetsprocess 

utfördes även intervjuer med olika anställda på Rebtel. Därför följs första stycket av en beskrivning 

av de intervjuade på Rebtel, samt vilka tips de gav för projektet. Därefter beskrivs 

målgruppsanalysen som utförts utifrån intervjuerna, bland annat PACT-analys och personas. Även en 

kort konkurrensanalys genomfördes. Sist i detta kapitel diskuteras de designriktlinjer som kommit 

fram genom denna förstudie.  

5.1 Intervjuer med studenter 

Sex intervjuer utfördes med studenter från fyra olika länder. Samtliga av dessa använde sig av 

tjänsten Skype, vilket kompletterades med mail samt andra tjänster för meddelanden. Tre av 

deltagarna använde även Skype för att ringa betalda samtal och ytterligare 2 hade prövat det, men 

inte använt det särskilt mycket. Fyra personer använde Viber och lika många hade även provat 

Whatsapp, men använde det mest för meddelanden till särskilda kompisar som bara gick att nå 

genom den appen. Fem personer uppgav att de också hade skaffat ett simkort i landet där de 

pluggade, men att det kunde blir dyrt och att det inte alltid gick att ringa internationellt med alla 

simkort. Ett par personer hade skaffat simkort med ett speciellt avtal till sitt hemland. I övrigt uppgav 

tre personer att de brukade använda sig av Facetime och tre nämnde Facebook eller Facebook 

Messenger som alternativ. Google Hangout användes av två personer och Kakaotalk, Tango, Kik, 

Imessage och Snapchat användes av en person vardera. 

De tjänster som deltagarna uppgav att de kände till skilde sig inte heller mycket från tjänsterna som 

de använde. De frågades om vilka de kände till, men fick inte specifika förslag eftersom det hade 

kunnat påverka deras svar. Eftersom det kan finnas olika tjänster i olika länder, så det kändes 

lämpligast att inte ta upp endast vissa exempel eftersom svaren hade kunnat bli mer missvisande då. 

Därför kan det ha varit så att de hade hört talas om flera än de tjänster de nämnde. Jag frågade dock 

om de hört talas om Rebtel, men det hade ingen av de deltagande. Även de som inte hade använt 

Skype-kredit visste att det fanns en möjlighet att ladda upp pengar för att ringa folk. De som använde 

Viber och Whatsapp var de enda som kände till dessa tjänster. Tre nämnde Facebook eller Facebook 

Messenger och lika många nämnde Facetime och Google Hangout. Två nämnde Snapchat. 

Internetkaféer, Kakaotalk, Tango, Kik, Imessage, Heytell nämndes bara av en person vardera. 
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Deltagarna upplevde att deras kompisar använde i stort sätt samma tjänster som de själva. Vad 

kompisar använde var viktigt, eftersom man oftast måste ha samma app. De flesta gick på vad vänner 

rekommenderade när de valde tjänster och ju närmare vänner, desto bättre.  

 

"Kvalitet går före kvantitet när det gäller rekommendationer" - Man, 20 år 
 

Hälften uppgav att de tittade på omdömen och recensioner, men hälften gjorde det inte. En man 

uppgav att han kände att man förstår att företaget väljer ut de omdömen som är bra för dem och 

därför litar han bara på oberoende sidor. Två personer påpekade att de ogillar annonser och en tredje 

att han inte litade på säljsnack. Man kunde också gå på vad som "var störst". Många hade redan 

använt Skype och andra tjänster innan de åkte utomlands.  

Alla sex deltagare uppgav att de i huvudsak ringde till sin familj och vänner i hemlandet. Familjen 

ringde man ett par gånger i veckan i genomsnitt, medan Facebook och mail kunde användas 

regelbundet. En person hade också kontakt med sitt universitet en gång i veckan via Skype, annars 

ringdes myndighetssamtal och dylikt sporadiskt via Skype eller simkort. Vem man ringde verkade 

påverka vad man ville använda för kommunikation och hur ofta. Endast en person hade en partner i 

hemlandet och i det fallet kommunicerade de dagligen eller flera gånger per dag och hon uppgav att 

video var mycket viktigt så att man fick se varandra. Ett par deltagare kände inte att de ville ha så 

mycket kontakt med sina föräldrar och då användes mer mail och chatt. En deltagare uppgav att det 

var viktigare för hans föräldrar att känna att de kunde nå honom än tvärt om.  

Det allra viktigaste var att en tjänst skulle vara billig eller gratis, vilket fem personer påpekade. Efter 

priset var det ljudkvalitén och uppkopplingen som var viktigast. Två personer påpekade att de ville 

att en tjänst ska kunna synka med ens mobil. Flera pratade om pålitlighet, att det inte får finnas 

buggar. En respondent sade att det gärna får finnas kontinuerliga uppdateringar så att man vet att 

företaget bryr sig. Andra ledord var lättillgängligt, lätt att navigera, bra täckning och snabbt. Det bör 

vara gratis att ladda ner och pröva, fungera på både Wifi och 3G och gärna fungera när man stänger 

ner appen. Att många andra använde appen sågs som en viktig faktor samt att det fungerade på både 

Iphone och Android. Det var också bra om det fanns en datorversion samt möjlighet till att chatta och 

dela filer.  

Fyra personer uppgav att de kände sig begränsade när det gällde att ringa från eller till telefoner utan 

internet eller med begränsat internet. En person sade sig sakna en tjänst med jämn kvalitet, vilket han 

upplevde att Skype inte hade. En kvinna sade att hon ville ha en stor app som alla kunde använda, 
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istället för att man behövde använda olika appar till olika personer. En person sade att han gärna 

skulle se att det var samma taxa till Bermuda som resten av Amerika och en annan att det skulle vara 

samma taxa till hela EU. Det pekar på att det finns en tendens att jämföra taxa mellan länder som är 

geografiskt anknutna. Annars var det få som uppgav att de jämförde priser mellan tjänster. Tre sade 

att de berodde på att de nästan enbart valde gratistjänster. Flera hade valt Skype utan att jämföra, 

bland annat för att andra använde det eller för att det var störst.  

"Alla har ju Skype" - Kvinna, 24 år 

Det var vanligare att jämföra olika telefonkort än att jämföra appar och dylikt. En kvinna uppgav att 

hon inte jämförde olika tjänster, men vägde priserna mot svenska telefonpriser. Ett par utav 

deltagarna hade kollat upp tjänster innan de åkte. Tre hade fått tips av skolan eller en studentkår när 

de kom fram och en ytterligare hade haft möjlighet att delta i seminarier på skolan. En hade fått ett 

förbetalt kort av skolan, men ändå valt att fixa ett eget efter tips från andra studenter. 

Rekommendationer från kompisar eller andra studenter förekom.  

5.2 Intervjuer på Rebtel 

Jag fick tips från projektets beställare, Peter Bäckström, om olika personer på Rebtel som jag borde 

prata med i den inledande fasen. Detta var fyra olika personer med olika arbetsroller, Anna jobbade 

med SEO, Mattias med Design/brand, Varun med Copy och Jose med Conversion optimization. Alla 

ingick i det som kallades "Marketing team". Även om dessa fyra hade olika roller så visade det sig att 

arbetsrollerna kunde vara ganska flytande och att man hjälptes åt en del. Under intervjuerna frågade 

jag om deras arbetsroller, men också om vad de ansåg att jag borde tänka på vid skapandet av en ny 

landningssida. På det sättet fick jag både värdefulla tips och en insikt i deras arbete, men också en 

bild av processen ur deras synvinkel. 

5.2.1 Anna, SEO 

Anna jobbar med kundförvärv (eng. customer aquisition), marknadsföring och sökmotoroptimering 

på Rebtel. Helt enkelt att få användare till Rebtel från olika kanaler och att få besökare till 

webbsidan. Bland annat jobbar hon med Facebook, Google AdWords, med mera. Anna ser till att få 

trafik till sidorna, sedan är det Varun och Joses uppgift att se till att folk gör det man vill att de ska 

göra på sidan. Anna sköter tolv Google AdWord-konton, bland annat för olika språk. Hon sköter 

också Bing för USA. Rebtel använder också banners och mobil marknadsföring. Det handlar mycket 
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om att analysera och optimera, samt titta på konkurrenter och anpassa sig. Man tittar på hur man kan 

förbättra och hur man triggar olika typer av användare. Detta kan vara olika i olika länder. Folk från 

Kuba laddar till exempel sällan ner appar, medan folk från Indien är tvärt om. För att optimera en 

sida tittar man på innehåll, hur det är strukturerat, nyckelord och så vidare. Man får försöka titta på 

innehåll så som Google gör.  

Till projektet sade Anna att man borde titta på nyckelord, men också på synonymer till dessa och 

undersöka vad folk söker på. Man kan till exempel använda Google Keyword Planner5 för att kolla 

detta. För att öka conversion ska man försäkra sig om att besökarna förstår innehållet på sidan, vad de 

ska göra, hur de registrerar sig och så vidare. Innehållet bör också vara unikt. Att ta bort text från en 

sida kan vara bra ibland, men om innehållet blir mindre unikt kan man förlora trafik eftersom Google 

inte gillar att man kopierar innehåll. Man får tänka: Vad kan man göra för att göra det bästa av det för 

alla? Anna hade förslag på att jag kunde göra en Mockup eller prototyp och sedan prata med Varun 

och berätta vilka nyckelord jag ville använda. Man kan också titta på konkurrenter och vad de 

använder. Det kunde också vara bra att titta på interna länkar. De viktigaste länkarna på en sida bör 

finnas i sidhuvudet och sidfoten, både för användarna skull och sökmotorerna menade Anna. Om en 

sökmotor upptäcker massa länkar till samma sida kommer den att anta att den sidan är viktig.  

5.2.2 Mattias, Design/Brand  

Mattias berättar att han gör lite allt möjligt på Rebtel. Hans visitkort säger digital designer, men det är 

bara en liten del av det han gör. Han jobbar till exempel också med webb och var med och gjorde 

sidan responsiv. Annars jobbar han mycket med Sendly, att hitta bakgrundsbilder, kombinera färg 

och form samt allt det grafiska. Han har koll på att varumärket hålls ihop och har bland annat tagit 

fram en brand book (ett dokument med riktlinjer) för företagets grafiska profil. Mattias gör också 

mycket marknadsmaterial som banners, grafik till e-mail samt kodar landningssidor. Det är spridda 

uppgifter helt enkelt, säger han. Förut var det också mycket kodning, men nu är det inte så mycket 

eftersom de jobbar mycket med block. Ibland jobbar han dock med hela ledet. Han brukar börja med 

en supersnabb skiss som han kollar av med Jose och Varun först. 

Till landningssidan tycker Mattias att man ska utgå från mobil och sedan skala uppåt. Det bör vara 

superenkelt, menar han. Budskapet ska synas, sedan bör det vara mycket white space, det vill säga 

mellanrum och marginaler. Det är inte mycket som behövs. Mattias berättar att det har gjorts tester 

5 https://adwords.google.com/KeywordPlanner 
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och avskalade sidor konverterade bäst. Till exempel kan man ha med ett erbjudande, pris och en C-T-

A knapp (Call-to-action, en knapp som ska få användaren att göra någonting). Det är viktigt att vara 

noga med gridsystem, riktigt supernoggran så att det är pixelperfekt eftersom det krävs väldigt lite för 

att man ska känna att någonting är fel annars. För studenter kan det vara bra att göra det lite mer 

roligt designmässigt, men de stora blocken kan dock återanvändas. Prestandaoptimeringar är också 

viktigt, menar han. Sidan är inte klar förens man har plockat bort saker så att den laddar snabbt. Man 

bör hela tiden tänka på att minifiera. 

5.2.3 Varun, Copy 

Varun är Copy Writer och produktägare för copy, vilket innebär att han är ansvarig för copy till alla 

produkter och kanaler. Det betyder att han jobbar med alla team, bland annat webb- och PR-teamen, 

men största rollen är dock i marknadsföringsteamet. Bland annat har han hand om att skriva copy för 

alla erbjudanden, till exempel olika email och sms. Det är väldigt brett och man håller sig nästan 

aldrig till en sak, berättar han. Han jobbar även lite med design och användarupplevelse. Varun 

menar att copy och design går hand i hand. Han gör också wireframing och mockup för webbteamet 

samt videos och voiceover till annonser för PR. Det är positivt att jobba mot olika team, menar han, 

för man får en större översikt och vet vad som är på gång. Om en landningssida är till för förvärv av 

användare (eng. user acquisition) skapar han dock inte nytt innehåll, utan då återanvänder de material 

som redan finns. De gör sådana sidor varje dag, så annars skulle det krävas en heltidstjänst bara för 

det. Men när det behövs någonting nytt ordnar han givetvis det.  

Tips till projektet är att det är bra att använda någon form av social validation, säger Varun. Vänder 

sig sidan mot studenter bör designen kanske vara mer lekfull. Designen bör annars vara enkel och 

minimalistisk som en app, med mobile first-tänk. Det innebär en helt annan syn för copy, menar 

Varun. Man bör inte använda ord som gör folk förvirrade, utan hålla det kort och enkelt. Att arbeta så 

kommer att innebära begränsningar, men man bör tänka "less is more". Sidan bör vara riktigt 

fokuserad och riktigt specifik. Varun visar Google som ett exempel på att bara ha med det 

nödvändigaste (Se Figur 3). Deras söksida är mycket enkel, men det är allt man behöver. Därför får 

man fundera över vad som är rätt approach. Skype har också en väldigt enkel sida med kort info. 

Bara en rad text, sedan en punktlista. Så långt man kan bör man ha tre av saker, berättar Varun, 

eftersom den mänskliga hjärnan reagerar bäst på det. Sidan bör också kretsa mer kring bilder och 

animationer. Det ska hållas enkelt, med en platt design.  
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Figur 3: Googles söksida http://www.google.se innehåller bara det viktigaste. 

5.2.4 Jose, Conversion optimization 

Jose säger att han inte har någon officiell titel. Förut var han "Market Analyst", men nu skulle han 

förmodligen kallas "Web Analyst". Han jobbar inom tre områden, bland annat med "Tell a friend" 

som är ett system där man kan tipsa vänner om Rebtel och få bonus. Han jobbar också med 

Conversion optimization, vilket innebär att han föreslår ändringar som kan förbättra conversion rates 

eller nå vissa mål. Dessutom jobbar han med Business Intelligence för olika intressenter. På Rebtel 

gör de användartestning genom bland annat survey-undersökningar för att ta reda på olika saker från 

användarna. De gör mest test på landningssidor, till exempel från Google Adwords. Man måste hela 

tiden lära sig nya saker, säger han. 

När man ska skapa en ny sida tycker han att det är viktigt att man vet vilka användarna är och var de 

kommer ifrån, till exempel om de kommer från SEO eller AdWords. Om trafiken kommer ifrån 

AdWords är det annorlunda. Då måste man tänka på vad användarna vill ha samt hur produkten kan 

användas av dem, belysa fördelar och vilket unikt värde som finns med produkten. Det bör bara 

finnas en C-T-A och man bör ta bort sidhuvud och sidfot så att användarna bara kan klicka på det 

man vill att de ska klicka på. Det är för att AdWords och dylika är tjänster där man betalar en viss 

summa per klick man får. Därför vill man att besökarna ska betala för tjänsten. När det gäller SEO-

sidor handlar det mer om varumärkesbyggande (eng. branding).  
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Jose berättar att det finns vissa element som ska finnas med på en sida om man tittar på 

användarpsykologi. Bland annat bör man ha en H1 med "Product approach", till exempel: "App for 

cheap...". Där brukar det fungera bäst att berätta vad produkten ger användaren eller vad som är 

fördelen för användaren. Sidan måste vara tilltalande och de måste lita på den, annars lämnar 

användaren sidan. Sedan bör det finnas en H2 med en förklaring, hur man gör det som förklaras i H1, 

till exempel "Starta på 30 sekunder". Därefter bör man kunna kolla priser, till exempel "Check your 

rates here". Social validering (till exempel Facebook-knappar som visar hur många eller vilka av ens 

vänner som gillar en sida) kan vara bra och omdömen kan man ta från en omdömessida. Ju mer 

relevanta omdömen är för besökaren, desto bättre, till exempel någon som är från samma land som 

besökaren. Det bör också finnas en C-T-A med något som får besökarna att vilja prova tjänsten, till 

exempel: "Try it for free". Sedan är det bra att använda sig av punktlistor. Jose berättar att små 

element kan påverka. De lade till texten "We are Honest" på en sida, vilket ökade deras conversion 

rate med 30%. Det är alltså viktigt med element som bidrar till förtroende. Olika element triggar dock 

olika typer av användare, berättar han. 

5.3 PACT-analys 

Utifrån intervjuer med studenter, Rebtels enkätundersökning och brainstorming gjorde jag en PACT-

analys enligt Benyon, Turner och Turners (2005) modell.  

5.3.1 People 

Den primära målgruppen för landningssidan är studenter på högskolor och universitet i länder där 

Rebtel är tillgängligt. Gemensamt för målgruppen är att de studerar i ett land som inte är deras 

ursprungsland. Därför har de familj, släkt och/eller vänner i hemlandet som de vill hålla kontakten 

med. Studenterna är i huvudsak i det land de studerar i under en tidsbegränsad period, även om vissa 

kanske stannar efter att studietiden är slut. De flesta i målgruppen har ett hyfsat tekniskt kunnande 

och god datorvana. Eftersom personerna är från olika länder skiljer sig både språk och kultur mellan 

personer i målgruppen. De flesta är mellan 18 och 35 år. Studenter kan vara en väldigt blandad 

grupp, men gemensamt är att de ofta har en begränsad ekonomi och mycket att göra, men ofta ett 

levande socialt liv. Användarna kommer i huvudsak att besöka sidan ett fåtal gånger, eftersom de 
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efter registrering inte behöver hamna på landningssidan utan kan gå direkt till myRebtel6 eller 

rebtel.com. 

Sekundära användare är webbredaktörer och andra som ska underhålla sidan, till exempel byta ut 

erbjudanden eller innehåll. Dessa jobbar på Rebtel och kommer att kunna administrera sidan via 

EPiServer. De kommer också att kunna tillgå dokumentationen som jag kommer att leverera 

tillsammans med sidan. De sekundära användarna har också olika modersmål, men pratar engelska. 

5.3.2 Activities 

Den huvudsakliga aktiviteten på sidan ska vara att hitta information om Rebtel. Denna information 

ska bidra till att användaren sedan registrerar sig, vilket är en annan aktivitet som ska vara 

lättillgänglig på sidan. Användaren kommer in på landningssidan och kommer då att skumma igenom 

sidan efter den information denne letar efter. Denne ska också kunna söka på priser till olika länder. 

Användaren vill förmodligen undersöka om denne litar på tjänsten, så olika element som signalerar 

pålitlighet bör finnas.  

Sekundära aktiviteter kommer att ske bakom sidans gränssnitt. Redaktörer och andra intressenter från 

Rebtel kommer att kunna ändra innehåll så som bilder, erbjudanden och text i EPiServer. Detta 

kommer bland annat ske genom att de byter text i olika fält som görs redigerbara genom 

programmeringen.  

5.3.3 Context 

Aktiviteterna kan ske i olika kontexter. I huvudsak sker den förmodligen från en stationär dator eller 

laptop. Det kan också ske via en smartphone eller en läsplatta. Sker aktiviteten vid en dator kan 

denna både vara studentens egna, en skoldator, biblioteksdator, en kompis dator eller en dator hemma 

hos en utbytesfamilj. Sker aktiviteten däremot på en mobil enhet eller läsplatta är denna förmodligen 

i större utsträckning studentens egna eller lånad från skolan. Det finns därför olika nivåer av 

integritetsaspekter i användningskontexten.  

Aktiviteterna kan ske inomhus eller utomhus, enskilt eller bland folk. Det kan därför också finnas 

olika typer av störningsmoment. I vissa fall kanske användaren vill komma igång med tjänsten på en 

gång, till exempel om denne är i stort behov av att ringa ett samtal. För dessa fall måste 

6 Inloggningssida för kunder med befintliga Rebtel-konton. https://my.rebtel.com/en/account/signin 
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informationen vara lättöverskådligt och möjligheter att gå igenom en registrering måste vara lätt att 

hitta och smidig att genomföra. Precis som Krug (2014) skriver bör det som användaren kan behöva 

när denne är på språng vara det som är mest lättillgängligt. I andra fall kanske studenten surfar runt 

och jämför olika tjänster och då måste sidan lyfta fram fördelarna med just Rebtel, samt ge ett 

modernt och pålitligt intryck. Om studenten googlar så kan denna landningssida vara första kontakten 

användaren har med företaget och tjänsten Rebtel. Kommer användaren via rebtel.com har denne 

hunnit se mer information innan och kanske har blivit rekommenderad eller tipsad om tjänsten.  

Kontexten för de sekundära användarna är att aktiviteterna sker i Rebtels kontorslokaler som är ett 

öppet kontorslandskap. De sitter i stor utsträckning vid sin arbetsdator som är en stationär dator eller 

laptop. Användarna är omgivna av kollegor, så det kan finnas distraktioner och samtal i lokalen. Det 

kan hända att de avbryts i arbetet av att någon vill prata med dem eller för att de ska på möte. 

5.3.4 Technologies 

Information som är relevant måste vara lättillgänglig och lättöverskådlig för användare med många 

olika enheter och skärmstorlekar. Sidan måste vara responsiv så att den anpassar sig till användarens 

enhet. Den måste också vara snabb att ladda och får därför inte vara för tung. Användarna ska inte 

hinna bli otåliga eller irriterade. Därför måste sidan också fungera i stort sätt lika bra för touch-

screens som för enheter med datormus. Det ska finnas ett sökfält där användaren kan börja skriva ett 

landsnamn för att få upp förslag på olika länder och sedan söka på priser till detta land. 

Sidan måste också vara anpassad till EPiServer så att en redaktör lätt kan gå in och ändra innehåll. 

Detta måste anpassas genom backend-programmeringen, så att element som kan behöva ändras blir 

redigerbara i EPiServer. Sidan måste också vara kodad enligt Rebtels standarder. 

5.4 Personas 

Utifrån PACT-analysen, intervjuerna och Rebtels enkätundersökning tog jag även fram tre personas. 

Rebtel har tidigare tagit fram egna personas, men jag ville ta fram speciella personas för just 

studenter. 
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5.4.1 Anasuya Singh 

Namn: Anasuya Singh 

Ålder: 22 år 

Studerar: Företagsekonomi 

Ursprungsland: Indien 

Studerar i: USA 

Ringer mest till: Mamma 

Fritidsintressen: Hänga med klasskompisar, spela fotboll.  

Anasuya har precis börjat studera i USA och vill ha möjlighet att ringa hem för att prata med sina 

föräldrar. Föräldrarna har dock ingen internetuppkoppling, så de har hörts av via telefon några gånger 

för att kolla att allt är bra. Anasuya har på inrådan av skolan skaffat ett amerikanskt simkort, men det 

är fortfarande mycket dyrt att ringa. Föräldrarna har också ringt från internetkaféer, men Anasuya 

tycker att det borde finnas ett bättre alternativ. Anasuya umgås mycket med sina klasskompisar och 

med andra utbytesstudenter och en av dessa har tipsat henne om Rebtel.  

5.4.2 Therese Salomonsson 

Namn: Therese Salomonsson 

Ålder: 26 år 

Studerar: Hälsopedagog 

Ursprungsland: Sverige 

Studerar i: Australien, snart 

Ringer mest till: Kompisar 

Fritidsintressen: Hitta på äventyr, resa, titta på tv-serier. 

Therese pluggar till hälsopedagog och lever ett mycket aktivt liv. Hon älskar att träna och vara ute i 

naturen och speciellt att resa och se nya saker. Hon älskar adrenalinkickarna man får när man till 

exempel klättrar eller springer. Utanför skolan jobbar hon extra i receptionen på ett gym. Therese ska 

snart läsa ett år som utbytesstudent i Australien. Hon undersöker därför möjligheter för att ringa hem 

när hon är utomlands. Hon är osäker på vad det kommer att finnas för internetmöjligher där hon ska 

bo och hur det kommer att gå med tidsskillnaderna. Hon vill gärna kunna hålla kontakten med sina 

vänner som hon annars brukar hänga mycket med. Therese vill även hålla kontakten med sin kompis 

Sara som också ska åka utomlands och kommer att plugga i Hong Kong. Därför söker Therese på 
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Google efter lösningar. Hon vill gärna se rekommendationer från andra och kollar även forum och 

resesidor. Dessutom vill hon gärna prova en tjänst innan hon köper något. 

5.4.3 James Howard 

Namn: James Howard 

Ålder: 24 år 

Studerar: Systemvetare 

Ursprungsland: USA  

Studerar i: Japan 

Ringer mest till: Flickvännen Kate 

Fritidsintressen: Datorspel, tennis. 

James pluggar en termin som utbytesstudent i Japan. Han vill kunna ringa till sin flickvän som han 

har ett långdistansförhållande med. Båda är studenter och har relativt taskig ekonomi. De har datorer 

och brukar använda Skype, men det är svårt att tajma när båda sitter vid en dator och har Wifi. James 

har inte lyckats skaffa mobilt internet än, men även om han löser det vill de kunna vara säkra på att 

de kan nå varandra när som helst. De sms:ar och chattar mycket, men de skulle vilja ha möjlighet att 

prata mer. James måste också ha kontakt med sin skola i USA regelbundet och ibland ringa andra 

viktiga samtal. Därför måste tjänsten han använder vara pålitlig, men han vill inte betala dyra pengar 

för att ringa. Speciellt inte när man riskerar att hamna i telefonkö.  

5.5 Konkurrensanalys 

Konkurrensanalysen utgick bland annat ifrån de tjänster som nämndes i intervjuerna, men också från 

en sökning via Google. Bland annat undersöktes Skype, Viber7, Whatsapp8, Tango9, Kik10, Keek11, 

Kakaotalk12, Snapchat13, Apple14 och Google Hangout15. De tjänster som verkade vara mest 

7 http://www.viber.com/ 
8 http://www.whatsapp.com/ 
9 http://www2.tango.me/ 
10 http://kik.com/ 
11 https://www.keek.com/ 
12 http://www.kakao.com/ 
13 http://www.snapchat.com/ 
14 http://www.apple.com/ 
15 http://www.google.com/hangouts/ 
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konkurrerande enligt intervjuerna bedömdes dock vara Skype, Viber och Google Hangout. Whatsapp 

och Facebook med flera sågs inte som primära konkurrenter då de enbart erbjöd kommunikation via 

text och inte tal. När jag sökte på nyckelord fick jag upp olika tjänster, men få som bedömdes vara 

direkt konkurrens. Flera sökträffar var olika sidor som gav tips till studenter, till exempel på olika 

simkort eller liknande tjänster.  

När det gällde de tjänster som nämndes i intervjuerna var många webbsidor layoutmässigt lika. De 

flesta använde sig av en landningssida med bilder eller grafiska element, men mycket lite text, i alla 

fall i den del man såg först när sidan hade laddats. Om man sedan skrollade ner hade en del sidor mer 

text nedanför första vyn, men även fler grafiska element. De flesta sidorna verkade ha samma tänk 

med enkel och platt design. Återkommande element var sliders, det vill säga en funktion där man kan 

skrolla eller svepa i sidled för att byta bild eller innehåll. Även videos och lister med ikoner för 

nedladdning till olika enheter var vanliga.  

5.6 Riktlinjer utifrån förundersökningen 

Utifrån fynden från förundersökningen kom det fram många olika saker at ta hänsyn till när det gäller 

att ta fram en layout. Först och främst skulle man titta på nyckelord och skapande av innehåll. Både 

Fishkin (2013) och Kuenn (2013) påpekar att man bör designa både för användaren och sökmotorer, 

men för användaren i första hand. Därför bör man förstå vad ens målgrupp vill ha skriver Fishkin 

(2013). Även José på Rebtel sade att det är bra att veta vilka besökarna är, varifrån de kommer, vad 

de vill ha samt hur produkten kan användas av dem. 

5.6.1 Målgrupp och behov 

Utifrån statistiken från Rebtels enkätundersökning konstaterades att målgruppen är en spridd grupp, 

men majoriteten är män mellan 25-30 år med relativt stor teknisk kunskap. De kommer från olika 

kulturer, men många är i USA tillfälligt eller permanent. En femtedel av användarna hittar Rebtel 

genom sökningar på sökmotorer. Intervjuerna gav mer kvalitativ kunskap om internationella 

studenters behov. Precis som enkätundersökningen visade var det vanligast att ringa mest till sin 

familj, vilket intervjudeltagarna gjorde i genomsnitt två gånger i veckan. När det gällde ett 

distansförhållande till en parter var kommunikationen dock mycket tätare. 

Flera av de intervjuade ville gärna kunna kontakta folk som inte har internet utan att det blir för dyrt. 

De flesta höll sig till gratistjänster så långt de kunde. Kvalitet var viktigt och tjänster skulle vara 
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pålitliga. En kvinna påpekade att hon tyckte att det ska vara kontinuerliga uppdateringar, så man vet 

att tillverkaren bryr sig. Annars är viktiga kvalitéer att en tjänst är lättillgängligt, lätt att navigera, att 

den har bra täckning och går snabbt. Det är bra om det är många andra som använder tjänsten och att 

en app kan synkronisera med ens telefonbok. Det ska helst också fungera på flera plattformar. 

Tjänsten ska gärna kunna vara igång i bakgrunden, så att man kan få sms utan att vara inne i 

applikationen. Den bör dock inte dra för mycket batterier och det är viktigt att det fungerar och inte 

finns buggar. Chattfunktion är bra samt möjlighet att skicka filer.  

Utifrån dessa fynd kan jag dra slutsatserna att det kan vara bra att lyfta fram att tjänsten är billig, och 

dessutom gratis mellan Rebtel-användare som har appen. Att kvaliteten är bra kan också vara en idé 

att lyfta fram. Eventuellt kan det vara bra att redovisa att applikationen synkar med kontaktlistan i 

telefonen, att den fungerar på olika plattformar, samt är grattis att ladda ner. Att det även är gratis att 

ringa ett provsamtal kan man också lyfta fram. Det är bra om användarna kan se priser mellan de 

länder de ska ringa. En del av de intervjuade uppgav att de kollade på omdömen, men man litade 

främst på vad kompisar sade och kvalitet gick före kvantitet när det gällde rekommendationer. Detta 

stämmer överens med Joses uttalande att omdömen bör vara så relevanta för besökaren som möjligt. 

Det innebär att omdömen och recensioner fungerar till viss del, men att det även kan vara bra att ha 

någon form av social validation från folk som användaren känner eller litar på.  

5.6.2 Innehåll 

Anna på Rebtel berättade att man bör börja med att titta på nyckelord, men också på synonymer och 

vad folk söker på. Till detta kan man använda Google Keyword Planner. Fishkin (2013) tar också 

upp riktlinjer som man bör följa för att sökmotoroptimera en sida, som att till exempel använda alt-

attribut i bildtaggning, samt att inte gömma information i Flash eller Java-plugins. Sidans Title-tagg 

ska vara beskrivande och läsbar och man ska använda nyckelord så nära title-tagens början som 

möjligt menar Fishkin (2013). Även Kuenn anser att title-taggen bör optimeras. Utöver detta anser 

Fishkin (2013) att man bör använda nyckelord en gång nära sidhuvudet, 2-3 gånger i sidans body, 

eventuellt i olika variationer samt minst en gång i en alt-tag. Det är även bra att inkludera 

nyckelorden i sidans URL eller metabeskrivning.  

Fishkin (2013) skriver att innehållet på en sida bör vara unikt eftersom sökmotorer inte gillar när 

samma innehåll finns på olika sidor, vilket också Anna på Rebtel berättar. Både Fishkin (2013) och 

Anna rekommenderar också att man undersöker sina konkurrenter. Konkurrenterna som kom fram i 

intervjuerna verkade inte konkurrera om samma sökord, men designen och budskapet var snarlikt i 
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många fall. Anna ansåg också att det är bra att titta på länkar och att de viktigaste länkarna bör finnas 

i sidhuvudet och sidfoten, både för användarna och sökmotorerna. Wroblewski (2011) skriver att 

innehåll bör gå före navigation på mobiler. Jag valde här att titta på hur tidigare landningssidor på 

Rebtel såg ut navigationsmässigt och bestämde mig för att återanvända befintlig sidhuvud och  sidfot.  

Kuenn skriver att kvalitet ska gå före kvantitet när det gäller att skapa innehåll, vilket även Nielsen 

förespråkar. Innehållet ska enligt Kuenn skapa värde för besökaren och måste vara förståeligt. Både 

Nielsen (1997) och Krug (2014) skriver att det är viktigt att tänka på att användare skummar igenom 

sidor. Därför bör man markera nyckelord, till exempel genom variationer i typsnitt eller färg. Nielsen 

(1997) lyfter även fram meningsfulla underrubriker, punktlistor och att ha en idé per paragraf. Han 

skriver också att man bör börja med slutsatsen och bara använda häften av mängden ord i jämförelse 

med konventionellt skrivande. Även Jose och Krug (2014) lyfter fram liknande idéer, bland annat 

punktlistorna. Varun ansåg att designen bör vara minimalistisk med mobile first-tänk, riktigt 

fokuserad och specifik, till exempel med en rad text och sedan en punktlista. Han tipsade också om 

att man så långt man kan bör man ha tre av saker, eftersom mänskliga hjärnan reagerar bäst på det. 

Enligt Kuenn (2013) bör man fråga sig om innehållet kommer att besvara besökarens frågor, om det 

är underhållande, utbildande och bemöter ett behov som besökarna kan ha. Anna sade också att det är 

viktigt att försäkra sig om att användarna förstår innehållet, vad de ska göra och hur de kan registrera 

sig. Därför bör innehållet vara kort och koncist, relevant för användarna och nyckel- och triggerord 

bör lyftas fram. Punktlistor bör användas och ta upp en sak per paragraf. 

5.6.3 Trovärdighet 

Fishkin (2013) anser att en bra sida är enkel att både använda, navigera och förstå, ger användaren 

information som är relevant för användarens sökning, har en professionell design och levererar 

innehåll som är av hög kvalité, samt trovärdigt och legitimt. Flera av de intervjuade studenterna 

påpekade att de inte gillar annonser på webbsidor eller i appar, vilket hänger ihop med Morkes och 

Nielsens (1998) påpekande att användare inte gillar när något upplevs som säljande. Trovärdigheten 

sjunker om besökaren tycker att informationen överdriver. Genom att skriva objektivt och med raka 

fakta kan användaren ta till sig information snabbare och mer effektivt (Morkes och Nielsen, 1998). 

Trovärdigheten kan man öka genom att använda högkvalitativ grafik och välskriven text. Även Jose 

pratade om tillförlitligheten hos sidan och sade att den också måste vara tilltalande så att användaren 

stannar kvar. 

39



5.6.4 Design och layout 

När det gäller design finns Rebtels Brand book och webbreferenser att titta på där riktlinjer för färg 

och form finns. Jose gav också konkreta tips om vilka element han ansåg borde finnas på en 

landningssida. Till exempel bör det finnas en H1-rubrik där man beskriver vilka fördelar produkten 

har för användaren, en H2-rubrik med en förklaring till hur man gör det som förklaras i H1 och en 

sökruta för att kolla upp priser till olika länder. Det bör också finnas någon form av social validering, 

som till exempel Facebook, samt recensioner till exempel från en omdömessida. Ju relevantare dessa 

recensionerna är för användaren, desto bättre. Det bör också finnas en C-T-A och punktlistor. Också 

Varun ansåg att det är bra att använda någon form av social validation. Han sade även att designen på 

sidan bör vara enkel och platt, men kretsa mer kring bilder och animationer. Enligt Kuenn (2013) 

svarar 40% bättre på visuell kontext, vilket också kan backa upp Varuns tips. Russell-Rose och Tate 

(2013) skriver dock att man bör man tänka på att det finns olika inlärningstyper, både auditiva, 

visuella och kinestetiska.  

Mattias förespråkade liksom Varun ett mobile first-perspektiv. Detta kommer att innebära att tjänsten 

ska anpassas till många olika kontexter där användaren kan utsättas för olika distraktioner som 

Wroblewski (2011) skriver och vilket jag även kommer fram till i min PACT-analys. I mobila 

enheter är skärmarna mindre så att man bara får plats med det allra viktigaste. Mobilversionen får 

dock inte bli mindre användbar för det (Wroblewski, 2011 och Krug, 2014). Därför måste man 

prioritera sin design och det är extra viktigt att den är klar och fokuserad. Det viktiga är att få folk att 

komma fram till det de vill ha så fort som möjligt. Det behövs också rum för att navigera på en 

pekskärm, menar Wroblewski (2011). Eftersom det finns många olika enheter med olika 

skärmstorlekar framhåller Wroblewski (2011) att man bör skapa flexibla och responsiva layouter. 

Eftersom Rebtels standarder bygger på det responsiva ramverket Bootstrap kommer detta att 

användas för att kunna anpassa designen till olika enheter. Mattias varnade dock för att man måste 

vara supernoggran med gridsystem vilket man använder i responsiv design. 

Mattias kommenterade även han att designen bör vara superenkel med mycket white space och 

marginaler. Budskapet ska synas, man kan ha med erbjudande, pris och en C-T-A knapp. Både Varun 

och Mattias tyckte dock att designen kunde vara lite mer kul när den riktar sig mot studenter. Mattias 

ansåg att de stora blocken bör återanvändas, så att jag inte uppfinner hjulet på nytt. Prestanda-

optimeringar är också viktigt menar Mattias. Detta uppnås enligt Wroblewski (2011) bland annat 

genom att man lägger ihop flera bilder till en enda fil, minifierar CSS samt JavaScript, begränsar eller 

ta bort beroenden på tunga JavaScript-bibiliotek och använder CSS3 istället för bilder. Krug (2014) 
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skriver att platt design ofta ser bra ut, men att det kan bli svårare att skilja på saker. Han framhåller 

att det är bra att hålla sig till konventioner och vara tydlig med till exempel vad som hör ihop samt 

vad som är klickbart.  

En del av informationen från min förundersökning sade emot varandra eller den tidigare forskningen. 

Gemensamt för de flesta källorna är dock att de förespråkar en enkel design, mobile first, kort men 

välskriven text, samt prestandaoptimeringar. Budskapet ska fram, men gärna också nyckelord. Även 

om det ska vara så lite text som möjligt enligt vissa, så måste det finnas en viss mängd text för 

sökmotorernas skull, men också för att användaren ska kunna hitta information.  
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6. Genomförande

6.1 Landningssidan 

Detta stycke behandlar genomförandefasen. Detta presenteras under rubrikerna SEO och nyckelord, 

Innehåll och design, Användarkontroller, Uppstart i EPiServer, Nya bildelement, Copy, 

Programmering och PR. Vissa av dessa delar skedde dock parallellt.  

6.1.1 SEO och nyckelord 

Med hjälp av Annas tips och verktygen som hon berättat om gjordes en sökning efter passande 

nyckelord. Resultaten från studentintervjuerna sammanställdes för att få fram de viktigaste 

gemensamma faktorerna. Dessa var: Fast, easy, simple, cheap, free, Computer version, iPhone and 

Android. Consistency, quality, reliable. Call/reach people without internet or with other phones. 

Many users, reach more people with only one service. Syncs with existing contacts on the phone. 

Free download, Add credit. Sedan användes Google Keyword Planner för att hitta nyckelord och 

relaterade sökord. Detta gav dock inte så mycket nytt, eftersom det inte är många som söker på just 

studentrelaterad information i samband med internationella samtal. Jag provade även att söka efter 

olika kombinationer av dessa för att se vilka sidor som kom upp i dylika sökningar. Resultatet blev 

nyckelorden: International calling, Cheap international calls, study abroad, calling for students, call 

overseas, exchange students. Med hjälp av dessa nyckelord kunde arbetet med sidans innehåll börja. 

6.1.2 Innehåll och design 

Utifrån förundersökningen kom jag fram till att jag ville ha med en tydlig H1-rubrik och minst en 

H2-rubrik. Den viktigaste informationen skulle finnas som punktlistor och det skulle vara gott om 

bilder och grafiska element, samt white spaces. Informationen skulle hållas kort och delas upp i två 

eller tre stycken under lämpliga rubriker, antingen som enbart punktlister eller som löpande text 

alternativt en kombination. Det skulle även finnas minst en C-T-A knapp. Detta blev ett 

innehållspussel som ledde till flera olika skisser, först på papper och sedan digitalt (Se Figur 4). Jose 

gav tips om att ifall det behövde finnas med mycket text kunde man lägga det långt ner på sidan.  
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Figur 4: Två skisser med layoutförslag. 

Figur 5: Ett försök att få in element som var studentrelaterade. Illustration av en bok. 

En del innehåll skulle återanvändas från tidigare sidor. Några illustrationer skapades (Se Figur 5) och 

jag använde mig i början av befintliga bilder från Rebtel. Till en början användes markerade 
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nyckelord så som Nielsen (1997) och Krug (2014) rekommenderar, men dessa valdes senare bort 

överallt utom i huvudrubriken i toppblocket (Se Figur 6). De drog snarare fokus på fel sätt än att 

förtydliga. 

Figur 6: Toppblocket med toppbild, huvudrubrik med markerat nyckelord, punktlista, C-T-A och erbjudande. 

Jag funderade på hur jag kunde få in mer text i designen utan att den skulle upplevas som 

överväldigande för besökaren. Därför prövade jag att lägga block med text nästan längst ner på sidan 

och punktlistor med förkortad info längre upp. Jag gjorde även skisser där texten låg i en så kallad 

slider. Det kändes dock inte särskilt tydligt att blanda skroll och svep i höjd- och sidled på det sättet 

eftersom sidan ändå skulle bli ganska lång. 

Tillslut valde jag skapa ett block med tre bilder med varsin rubrik för de viktigaste punkterna (Bilaga 

5, tre-bildsblock). Dessa blev Call home for less, Use any phone och Great voice quality. Längre ner 

på sidan lades sedan tillhörande block med längre info om vardera stycke  (Bilaga 5, blocken som 

kallas infobox 1-3). Jag valde att ta bort min bokillustration och istället använda mig av bilder, 

eftersom det kändes fräschare. Jag märkte ganska tidigt att folk trodde att bilderna i det nya tre-

bildsblocket var klickbara, så jag lade till en funktion så att varje bild hade en länk till motsvarande 

infobox-block. Texten lades på en blå rand med lite opacitet ovanpå bilden i desktopversionen för att 

det skulle bli tydligare att den var klickbar. Detta för att undvika att besökarna behöver tänka, så som 

Krug (2014) rekommenderar.  

6.1.3 Användarkontroller 

Rebtel utför inte användartester annat än genom undersökningar och av den anledningen hade jag 

heller inte planerat in detta. Dock valde jag att göra kontroller med skisser under projektet. Förutom 

att visa skisser för olika anställda på Rebtel och se hur de uppfattade sidan hade jag även två 

kontrollpersoner utanför Rebtel. Genom att visa skisserna och så småningom sidan för dem fick jag i 
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alla fall lite input på hur de uppfattade sidan. Riktiga användartester hade varit mycket bättre, men 

som Krug (2014) skriver så är ett test är 100% bättre än inget.  

6.1.4 Uppstart i EPiServer 

Under tiden som jag började bli klar med skisserna och väntade på feedback började jag jobba med 

de delar av sidan som jag visste skulle finnas med på ett eller annat sätt. Detta förenklades genom att 

man kan skapa innehåll i olika block i EPiServer. Först lade jag till block där hela innehållet skulle 

återanvändas, till exempel en förklaring över hur man börjar använda tjänsten. Sedan lade jag till 

block där åtminstone ramverket var klart, men där vissa delar av innehållet behövde ändras för att det 

skulle passa målgruppen. Till exempel lade jag till en sökruta och en ruta med omdömen som jag fick 

redigera (Bilaga 5, Sökruta och Omdömen). De färdiga blocken kunde läggas in på den sida som 

skapats i EPiServer. För en del block fick jag utgå ifrån ett befintligt grundblock, men lägga in bild 

och text samt anpassa CSS-regler och lägga till class-namn eller dylikt. I andra fick jag skriva in 

HTML-kod. Sedan började jag jobba på mina förslag till nya block jag skulle kunna använda. Jag 

utgick från Bootstraps ramverk och skrev HTML samt LESS (Se Bilaga 6). När jag hade fått 

feedback började jag arbeta med programmeringen av sidan, men jag skapade flera iterationer.  

6.1.5 Nya bildelement 

Från början användes bilder från Rebtels befintliga bibliotek, eftersom jag ville ha en godkänd design 

innan jag visste hur mycket bilder jag skulle få tag på. När designen började bli klar kommenterade 

beställaren Peter att bilderna borde vara mer studentrelaterade. Därför letade jag reda på nya bilder.  

Figur 7: Nya bilder i tre-bildsblocket. 

Bilderna i Figur 7 var de som tillslut valdes, dels för att de representerar olika aspekter av att vara 

student, men även för att de fungerade ihop. Beställaren föreslog även symboler istället för de tre 

45



bilderna. Därför byttes dessa ut mot symboler i mobilversionen där det behövde vara enklare, men de 

fick vara kvar i desktop-versionen där de var tydligare. 

Figur 8: Första förslaget på toppbild. 

Mattias föreslog att jag skulle passa på att byta ut toppbilden, då den var ganska mörk (Se Figur 8). 

Jag hittade en bild som jag tyckte passade in bra, då Rebtel ofta använder sig av bilder med hjärtan 

och har ett hjärta i sin logga. Denna bild föreställde en bok där sidorna vikts som ett hjärta (Se Figur 

9). Därmed tyckte jag att den förenade Rebtels grafiska stil med studenttema väldigt bra.  

Figur 9: Slutgiltig toppbild 

6.1.6 Copy 

Efter att jag började bli klar med hur sidan skulle se ut och vad den skulle innehålla författades text 

utefter de nyckelord som tagits fram. Eftersom mycket i förberedande fasen och litteratursökningen 

pekade på punktlistor ville jag använda mig av detta. Först valde jag att ha punktlistor för vardera 

bild, men tyckte att det blev för plottrigt. Jag ville också att de skulle synas mer än textstyckena som 

jag ändå kände var relevanta. Därför skapade jag ett eget block med punktlistor för de punkter som 

var viktigast utifrån intervjuerna (Se Figur 10). Jag valde dock att ta ut de tre viktigaste och även 
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placera dessa i toppblocket precis som på andra av Rebtels landningssidor så att detta skulle synas 

även om användaren inte valde att fortsätta skrolla.  

Figur 10: Block med punktlista (Benefit-block). 

Jag skrev också två stycken löpande textstycken utifrån de viktigaste punkterna, men försökte att 

göra texten studentrelaterad genom att rikta den speciellt till studenter. Efter att ha ändrat mig till tre 

info-block delade jag upp styckena på tre istället. Därefter skickades texten till Varun som 

tillsammans med mig redigerade den för att bli mer koncis och mer anpassad till Rebtels språk. 

Copyn skickades sedan för att översättas till spanska och franska. När allt var klart fick jag föra in 

den nya copyn i de block och sidor jag skapat för de olika språken i EPiServer. 

6.1.7 Programmering 

Jag funderade på olika funktioner sidan kunde ha, men oavsett vad jag skulle välja var det viktigt att 

dessa hade ett syfte för att finnas, alltså vara något som användaren verkligen behövdes. Förslag var 

"tipsa en vän", en video, en slider eller någon form av kampanj. Rikard föreslog också att jag kunde 

skapa ett fält där man kunde räkna ut priser för att ringa olika långa samtal eller göra någonting viralt. 

Då jag fick mycket olika feedback på mina förslag valde jag tillslut att inte skapa någon mer 

funktion, då jag inte såg att det skulle tillföra något för användarna. Istället valde jag att snygga till 

element som jag redan hade på sidan. Bland annat lade jag till JavaScript för att få en snygg 

förflyttning när man gick från en av de tre bildlänkarna i tre-bildsblocket till motsvarande infobox. 

Jag utgick från ett befintligt stycke kod från Rebtel.com, men utformade koden så att den skulle 

kunna användas vart som helst med hjälp av ett data-attribut i HTML (Bilaga 6). På det sättet skulle 

denna kod kunna återanvändas på andra ställen på Rebtels sida istället för att man behövde kopiera 

och skriva nytt varje gång. Jag experimenterade även med effekter i JQuery och CSS3 för att få 

bilderna att röra sig, men valde att inte använda det av prestandaskäl.  

För att anpassa stilen på de nya delar jag skapade fick jag skapa två nya LESS-filer, en för 
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bildblocken och en för det nya punktlisteblocket. För att testa en första version av sidan arbetade jag i 

EPiServer lokalt på min dator för att inte påverka andras arbete. När HTML, JavaScript och 

LESS/CSS var klart fick jag skapa backend-kod för punktlisteblocket. Jag skapade filer i Visual 

Studio från Microsoft16 där jag med hjälp av .NET och C# gjorde blocket redigerbart i EPiServer (Se 

bilaga 7).  

När det gällde att skapa en funktion för att byta stil på punkterna till punktlistan fick jag ta hjälp av 

en av Rebtels webbutvecklare. När både front- och backend var klart och testat i olika webbläsare 

checkades koden in för att gå igenom tester och jag kunde börja jobba i EPiServer i Rebtels testmiljö. 

Jag fortsatte där att göra visa visuella ändringar och ändringar i innehåll och copy, bland annat lades 

meta-beskrivningar till och andra dynamiska egenskaper som hur sidan skulle se ut när den delas på 

Facebook. Denna version av sidan kunde sedan testas i olika webbläsare, samt på både IPhone och 

Android-telefoner. När detta i sin tur var klart fick jag börja skapa upp sidorna och blocken i ännu en 

version av EPiServer där live-versionen av webbsidan fanns. När jag var klar med det kunde jag 

publicera sidan.  

6.1.8 PR 

Jag funderade på olika sätt att dra publik till sidan. Jag skapade efter överenskommelse med min 

beställare ett erbjudande som innebar att nya studentmedlemmar vid registrering hade möjlighet att 

betala 1 dollar men få 10 dollar att ringa för. När sidan började bli klar hade jag ett möte med en 

person i PR-teamet. Vi diskuterade PR-förslag och han berättade om vilka möjligheter som fanns. Vi 

kom dock överens om att det fanns för lite tid för att göra någonting utan budget.  

6.2 Rapport till Rebtel 

För att rapportera arbetet till Rebtel skrevs en separat rapport. Denna innehöll fynd från intervjuerna 

med studenter samt målgruppsanalysen. Även en beskrivning av arbetsflödet för att skapa en ny 

landningssida samt en teknisk beskrivning av de nya elementen fanns med. Jag bifogade även ett 

stycke med ytterligare idéer som kommit upp under arbetet, men som bortprioriterats av olika 

anledning.  

16 http://www.visualstudio.com/ 
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7. Resultat

Arbetet ledde fram till en landningssida i tre olika versioner: en på engelska, en på spanska och en på 

franska. Sidan bestod av flera block, varav ett skapat från grunden med både front- och backend-

programmering. Stilmallen för bildblocken var anpassad så att bilder lätt kunde bytas mot 

illustrationer för att kunna anpassas efter Rebtels önskemål. Den sida som tillslut publicerades hade 

bilder i desktop-versioner, men ikoner till mindre skärmar för att vara tydligare. Se versionen för små 

skärmstorlekar i Bilaga 3 och större skärmstorlekar i Bilaga 4.  

Figur 11: Toppen av sidan, ungefär det som syns i en webbläsare när sidan öppnas. 

7.1 Statistik 

Google Analytics kollades för statistik när sidan hade varit uppe i en vecka, men det var då för lite 

data för att vara tillförlitligt. Enligt denna statistik var det dock 210 personer som besökt sidan, varav 

20 stycken hade registrerat sig och 11 gjort en betalning. Det innebär en ganska låg conversion rate, 

men eftersom trafiken inte kommer från AdWords så är detta inte lika viktigt för denna sida, även om 

det är önskvärt att det ska vara ett högt värde.  
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8. Diskussion

Att känna till målgruppen och kontexten var något som rekommenderades av många källor som tagits 

upp i denna rapport, oavsett det gäller SEO, innehåll eller design. Detta är föga förvånande och 

belyser vikten av en förundersökning och målgruppsanalys. Genom intervjuerna och PACT-analysen 

fick jag en bild av användarna och deras behov. PACT-analysen visade till exempel att sidan 

behövde designas för studenter med olika kulturell bakgrund, men de flesta i åldrarna 18 till 35 år 

och hyfsat tekniskt kunniga. Den belyste också att det fanns sekundära användare, vilket var folk 

skulle arbeta med sidan på Rebtel.  

8.1 Sökmotoroptimering 

Kuenn (2013) skriver att en sida måste anpassas både till målgruppen och sökmotorer. Eftersom 

sökmotorernas viktigaste uppgift är att ge användarna det mest relevanta resultatet bör man förstå vad 

ens målgrupp vill ha. Därför gjordes en målgruppsanalys. Utifrån intervjuerna fick jag också fram de 

aspekter som var viktigast för deltagarna, bland annat att en tjänst ska vara billig eller gratis samt ha 

bra ljudkvalité och uppkoppling. En tjänst ska också gärna kunna synka med ens mobil, vara pålitlig 

och snabb. Den ska helst vara gratis att ladda ner och pröva, fungera på både wifi och 3G och Iphone 

och Android. Genom dessa fynd skapade jag nyckelord samt innehåll som skulle vara relevant för 

målgruppen. Enligt Fishkin och Moz staff (2013) är det också bra att undersöka vilka sidor som 

använder samma sökord. Därför gjordes en konkurrensanalys, men också en nyckelordssökning i 

Google Keyword Planner för att undersöka vanliga sökfraser så som Anna rekommenderade. För 

SEO var det enligt Fishkin och Moz staff (2013) också viktigt att använda alt-attribut i bildtaggar, 

vilket försvårades i de färdiga block som återanvändes till sidan. I vissa fall gick det inte att fylla i 

alt-taggen i EPiServer och i andra fall kunde man bara fylla i dem på ett språk. Däremot gömdes 

ingen information i Flash, Java-plugins eller formulär vilket annars kan vara ett problem enligt 

Fishkin och Moz staff (2013). 

Både Fishkin och Moz staff (2013) och Russell-Rose och Tate (2013) påpekar vikten av en 

beskrivande Title-tag. Titeln blev därför "International calls for students" som bedömdes vara kort 

och beskrivande, samt innehålla nyckelord. Nyckelorden användes sedan både i rubriker, brödtext 

och alt-taggar, så som Fishkin och Moz staff (2013) rekommenderar. Kuenn (2013) skriver dock att 

man enbart bör använda nyckelord när det är som mest lämpligt. Att nyckelorden dyker upp på flera 

ställen beror därför inte enbart på att de är nyckelord, utan att de även är en viktig del av innehållet 

som ska fram till besökaren.  
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8.2 Val av innehåll 

Kuenn (2013) skriver att man bör tänka på frågorna: Kommer innehållet att besvara besökarens 

frågor? Är innehållet underhållande? Är innehållet utbildande? Bemöter innehållet ett behov som 

besökarna kan ha? Till en början hade jag ganska lite innehåll, men när jag visade skisser för mina 

två kontrollpersoner hade de fortfarande massa frågor och kände sig osäkra på vad sidan ville och 

erbjöd. Därför lade jag till mer innehåll som skulle beskriva syftet tydligare. Jag försökte också göra 

innehållet tilltalande och tillsammans med Varun skrevs texten om så att den blev konkret, men en 

aning lekfull. Det var svårt att göra innehållet unikt, eftersom det är samma tjänst som marknadsförs 

på denna sida som på Rebtels övriga webbplats. Jag försökte dock formulera om innehållet och rikta 

det mot studenter. Nielsen (1997) skriver att användare ogillar säljande texter, vilket även bekräftades 

av ett par studenter. Därför försökte vi skriva mindre säljande, samt korta ner innehållet. Genom att 

sänka användarens kognitiva börda kan denne ta till sig information snabbare och mer effektivt 

(Morkes och Nielsen, 1998).  

Eftersom användare sällan läser utan i huvudsak skummar igenom en webbsida bör man anpassa 

innehållet efter detta (Nielsen, 1997 och Krug, 2014). Bland annat kan man använda sig av 

markerade nyckelord, vilket gjordes i översta rubriken där ordet student fetmarkerades. Till en början 

var även andra ord markerade med en annan färg, men detta ändrades då det gjorde att sidan 

upplevdes rörigare. De viktigaste punkterna ställdes upp i listor både under huvudrubriken på 

toppbilden och i ett särskilt block. Detta eftersom punktlistor underlättar för besökaren enligt både 

Nielsen (1997) och Krug (2014), vilket Jose och Varun också kommenterade. 

På inrådan av ett par personer på Rebtel valde jag att inte ha med någon social validation i form av 

knappar från Facebook eller dylikt. Eftersom hälften av de intervjuade sade att de tittade på 

omdömen valde jag dock att ha med detta i samma form som på andra av Rebtels sidor. Dessutom 

knöt de ihop sidan på ett snyggt sätt eftersom de liksom toppbilden använde en bakgrundsbild med 

overlay (se bilaga 5, Omdömen). Både Jose och en av intervjudeltagarna påpekade att kvalitet går 

före kvantitet när det gäller rekommendationer. Därför försökte jag leta fram recensioner som var 

mer relevanta för studenter. En man uppgav att bara litade på oberoende sidor, så jag letade på 

Trustpilot.com17, Google play18 och App Store19. Jag hittade dock inga som var mer relevanta än de 

som redan fanns på Rebtels startsida.  

17 https://www.trustpilot.com/ 
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8.3 Mobila enheter 

Det var inte helt enkelt att utgå från mobil design och skala uppåt. Wroblewski (2011) 

rekommenderar flexibla och responsiva designer för att kunna anpassa sidor till enheter med olika 

skärmstorlekar. Eftersom Rebtels sedan tidigare använder sig av responsiva ramverk underlättade 

detta arbetet. Enligt Wroblewski (2011) går innehåll generellt före navigation på mobiler, eftersom 

tiden är värdefull och folk bör komma fram till det de vill ha så fort som möjligt. En klar och 

fokuserad design är bra, då det kan finnas mycket distraktioner vilket även kom fram i PACT-

analysen. Därför gjordes sidan i mobila lägen mer avskalad än till desktop, där jag istället lade till 

bilder och grafiska element. I mobilversionen syntes toppblocket, men erbjudandet hamnade under 

denna. De tre rubrikerna i tre-bildsblocket fick istället för bilder enkla ikoner för att ge mer fokus åt 

texten. På detta sätt skulle användaren snabbt kunna komma till det stycke som denne var intresserad 

av. Därefter presenterades punktlistan med fördelarna i en spalt istället för två, följt av de olika 

textblocken avdelade med en grå linje. Då en mobil webbsida som Wroblewski (2011) skriver 

navigeras med hjälp av pekskärm fick alla knappar 100% bredd i den mobila versionen.  

Sidan blev ganska lång, men som Krug (2014) skriver så är det oundvikligt att skrolla eller klicka 

mer i mindre skärmstorlekar. Det viktiga är att användaren kan känna sig säker. Wroblewski (2011) 

menar att det är viktigt att tänka på prestanda till en mobil, vilket även Mattias påpekade. Därför 

skrevs stilreglerna i LESS och JavaScript-koden optimerades. Kodbibliotek undveks också, även om 

jag hittade funktioner som skulle ha varit snygga till sidan. All kod som jag skrivit kontrollerades 

även av Rikard eller en annan webbutvecklare. 

8.4 Designval 

Enligt Nielsen (2011) stannar en användare sällan länge på en sida och därför är viktigt att man 

tydligt kommunicerar sitt erbjudande. Därför valde jag att ha en rubrik först med förstärkt nyckelord, 

tre viktiga punkter samt en C-T-A-knapp, eftersom detta var det viktigaste som användaren skulle se. 

Erbjudandet sattes bredvid i toppblocket på desktopversionen och hade liksom C-T-A-knappen en 

avvikande färg. Karlander och Eriksson (2013) påpekade att blått var den färg som mest gjorde att 

användarna litade på sidan. Rebtel använde redan sedan tidigare blått som huvudfärg och vitt som 

18 https://play.google.com/store 
19 https://www.apple.com/itunes/ 
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bakgrundsfärg. Genom att använda dessa färger kan man signalera ett lugnt och trovärdigt intryck, 

men genom att ha en klar, rosa ton på knapparna kan dessa istället dra fokus och mana till aktivitet.  

Till en början hade jag skisser där olika innehåll låg sida vid sida av varandra, men som Krug (2014) 

skriver är det viktigt att användaren kan se vad som hör ihop. Därför grupperades information i olika 

stycken som staplades på varandra så att sidan delades upp i avgränsade delar. Enligt Krug (2014) 

bör inte användare behöva fundera på om någonting är klickbart eller inte. Jag märkte ganska tidigt 

att de tre bilderna i tre-bildsblocket uppfattades som klickbara, eller åtminstone fick dem som tittade 

på sidan att börja tänka. Därför gjorde jag dem till länkar och försökte även förtydliga att de var 

klickbara. Detta lyckades dock enligt mig bättre i desktop-versionen än mobil-versionen.  

Fishkin och Moz staff (2013) rekommenderar att en sida ska vara enkel att använda, navigera och 

förstå, ge användaren direkt, handlingsbar information relevant för användarens sökning, ha en 

professionell design och vara tillgänglig i moderna webbläsare samt leverera innehåll som är av hög 

kvalité, trovärdigt och legitimt. Precis som Fishkin och Moz staff (2013) rekommenderar är sidan 

tillgänglig i moderna webbläsare. Sidan testades i Google Chrome, Firefox, Opera, Safari och 

Internet Explorer 9 och 10 som är de webbläsare Rebtel anser bör finnas kompabilitet till. Sidan 

lyfter också fram länkar för registrering. Om sidan är enkel att använda och förstå eller inte hade 

kunnat utredas genom mer omfattande användartester, men mina kontroller visade inga större hinder. 

Huruvida sidan har en professionell design är svårt att säga objektivt, men jag har åtminstone försökt 

följa standarder och har fått feedback från branschfolk, likaså med sidans innehåll som 

förhoppningsvis är av god kvalité. Både Varun och Mattias rekommenderade att använda mycket 

white space, vilket jag försökte följa för att få en luftig design. Skuggor och effekter undveks också, 

då de förespråkade en enkel och platt design. Innehållet är förhoppningsvis även trovärdigt, då 

säljande text undvikits och högkvalitativ grafik används, vilket enligt Nielsen (1997) ökar 

trovärdigheten. Eftersom Varun berättade att man bör ha tre av saker valde jag att ha tre olika bilder 

och H2-rubriker i tre-bildsblocket och tre infobox-block med textstycken, samt tre punkter i 

toppblocket. Enligt Mattias riktlinjer försökte jag också vara mycket noggrann med gridsystem så att 

allting linjerade snyggt.  

Sidan anpassades också efter den sekundära målgruppen som kom fram genom PACT-analysen 

genom att skapa ett helt nytt block som genom backend-programmering blev redigerbart i EPiServer 

(Se bilaga 7). 
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9. Slutsatser 

Detta examensarbete hade som mål att besvara frågan: Hur kan produktionsprocessen för en 

målgruppsanpassad landningssida på Rebtel se ut? Genom att intervjua anställda på Rebtel och följa 

deras standarder har jag fått uppleva framtagningen av en landningssida från sökmotoroptimering till 

publicering. Denna process började med SEO, det vill säga att letar efter nyckelord och dylikt för den 

sida som skulle produceras. Därefter gjordes enkla skisser som visades för inblandade. Utifrån 

nyckelord och planerat innehåll togs sedan copy fram som också översattes till flera språk. Även 

grafiskt innehåll togs fram. Sedan skapades de nya delar som behövdes med hjälp av frontend-

programmering. Det block som hade nya funktioner gjordes redigerbart för EPiServer med hjälp av 

backend-programmering. Sidan och koden testades sedan. Det fanns flera olika versioner av 

EPiServer där sidan skulle läggas upp och prövas innan man den fick publiceras. Sidan analyserades 

också med olika sökmotorverktyg när den började bli klar.  

 

Projektet ville även besvara frågan: Hur anpassar man en sida för att tilltala en målgrupp bestående 

av internationella studenter? Att anpassa en sida efter en målgrupp innebär att man får prioritera 

olika lösningar. Enligt Krug (2014) finns det ingen genomsnittsanvändare. Därför är det bra att kunna 

göra undersökningar och identifiera olika typer av användare. Genom att framställa olika personas att 

utveckla för kan man också få med flera typer av användare. Kan man inte göra en sida uppenbar får 

man istället satsa på att göra den självförklarande (Krug, 2014). Genom att göra en enkel sida med 

förkortad info, tydliga rubriker, högkvalitativa grafiska element samt mycket white spaces har jag 

förhoppningsvis skapat en sida som kan användas av studenter med olika bakgrund.  

 

Jag har i detta projekt haft möjligheten att uppfylla mina personliga mål som var att ha möjlighet att 

använda mig av de olika kunskaper jag har fått från programmet It, medier och design samt få en god 

överblick över en utvecklingsprocess och dess olika delar och tekniker. Projektet gick igenom 

planering, målgruppsanalys, litteraturstudie, sökmotoroptimering, optimering av innehåll, layout och 

design samt frontend- och en del backend-programmering. 

 

I och med att det var extra hektiskt på Rebtel de veckor jag var där så var det svårt att få tid för möten 

och avstämningar. Tillsammans med det faktum att flera av de roller jag skulle prata med tyckte olika 

insåg jag att jag fick ta mycket ansvar och ta egna beslut. På ett sätt var detta tråkigt då mycket av 

syftet var att se projektet ur Rebtels perspektiv och att sidan skulle passa in i deras befintliga 
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webbplats. På ett annat sätt var det positivt då jag lärde mig mycket och var tvungen att grunda alla 

beslut extra mycket i teorier och fynd samt kunna redogöra för mina val. Jag har genom det här 

examensarbetet kunnat få en helhetsbild över processen och insett att det är bra att ha insikt i 

arbetsuppgifter som andra i ens team har. Även om jag gjorde en god planering var det också svårt att 

planera för hur lång tid det kan ta innan man får tag på material och info man behöver från andra 

inblandade. 
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Bilaga 1: Tidsplan 
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Bilaga 2: Milstolpeplan 
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Bilaga 3: Resultatet i små skärmstorlekar 

Mobilversion av sidan, uppdelad på tre bilder.  
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Bilaga 4: Resultatet i stora skärmstorlekar 

Desktopversion av sidan, uppdelad på två sidor.  
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Bilaga 5: Förklaring av block 

64



Bilaga 6: Kodexempel Frontend-kod: 

JavaScript-funktion 

JavaScriptfunktionen som justerar länkanimationen: 

$('a.go-to-link').click(function(){ 
var gobox  = '.'+ $(this).attr('data-to'); 

$('html, body ). ({ ' animate
scrollTop: $(gobox).offset().top 

}, 1500, 'easeInOutExpo'); 
return false;     

    }); 

Denna anropas då en länk har klassen go-to-link. Det är sedan data-attributet data-to som avgör 

vart länken går. Koden till en av bilderna i tre-bildsblocket (se bilaga 5) är till exempel: 

<div class="col-md-4 right-margin"> 
    <div class="small-container container1"> 

<a class="go-to-link" data-to="infobox1" href="#"> 
<div class="overlay three"> 

<img class="img-rounded hidden-xs hidden-sm" 
src="http://www.rebtel.com/upload/studentpage/student1.jpg" alt="Call home for 
less" /> 

<p><i class="fa fa-heart-o fa-5x visible-xs visible-
sm"></i></p> 

<h2 class="text">Call home for less</h2> 
</div> 

</a> 
    </div> 
</div> 

data-to hänvisar i detta fall till ett class-namn som respektive infobox-block har.  

Bilder eller ikoner 

De tre bilderna i tre-bildsblocket byts ut mot ikoner i mindre skärmar. Detta deklareras dels med 

hjälp av Bootstraps fördeklarerade klasser som gör att element är gömda i vissa lägen och visas i 

andra. Det skapades också specifika CSS-regler för de olika reglerna. 

65



HTML för bilderna och ikonerna: 

 

     
<div class="overlay three"> 
    <img class="img-rounded hidden-xs hidden-sm" 
src="http://www.rebtel.com/upload/studentpage/student1.jpg" alt="Call home for 
less" /> 
    <p><i class="fa fa-heart-o fa-5x visible-xs visible-sm"></i></p> 
    <h2 class="text">Call home for less</h2> 
</div> 
 

 

LESS-kod för blocken: 
 

     
.three-box-info{ 
     
    .img-rounded { 
        width: 100%; 
        max-width: 350px; 
        height: auto; 
    } 
    img{ 
        border-radius: 4px; 
    }  
    h2{ 
        color: @gray; 
        text-shadow: 0 1px 0 rgba(0,0,0,.2); 
    } 
    .featurette{ 
        border-bottom: 1px; 
        border-bottom-color: @gray-lighter; 
        border-bottom-style: solid; 
    } 
    .three { 
        font-size: 30px; 
        text-align: center; 
        margin-top: 0px; 
    } 
    .go-to-link a,  
    .go-to-link:hover{ 
        text-decoration: none!important; 
    } 
    .small-container { 
        p{ 
        margin-left: auto; 
        margin-right: auto; 
        width: 6em; 
        } 
         .btn { 
            color: #fff; 
            display: block!important; 
            margin: 0px; 
            font-size: 20px; 
            padding: 5px; 
        } 
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    }  
    .fa { 

text-align: center; 
color: @gray; 
width: 100px; 
height: 100px; 
padding-top: 9px; 
border-radius: 60px; 

}
.fa-heart-o{ 

padding-top: 12px; 
}
@media (max-width: 480px) {

.col-md-4 { 
margin-bottom: 70px; 

}
.btn {

display: block!important; 
margin: 40px 0 30px; 

} 
fa-inline. { 

display: none; 
} 

}
@media (min-width: 480px) and (max-width: @screen-sm-min) {

.col-md-4 { 
margin-bottom: 90px; 

}
.btn {

display: block!important; 
margin: 40px 0 30px; 

} 
fa-inline. { 

display: none; 
} 

}
@media (min-width: @screen-sm-min) and (max-width: @screen-md-min) {

.col-md-4 { 
margin-bottom: 100px; 

}
.btn {

display: block!important; 
margin: 40px 0 30px; 

} 
fa-inline. { 

display: none; 
} 

    } 
    @media (min-width: @screen-md-min) {  

.right-margin .small-container{ 
margin: 0 auto 0 0; 

}
.left-margin .small-container{ 

margin: 0 0 0 auto; 
}
.middle-margin .small-container{ 

margin: 0 auto;  
}
.small-container{ 

width:80%; 
} 
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#content-row{ 
margin-top: 80px; 
margin-bottom: 80px; 

}
.btn-block {

padding-left: 30px; 
padding-right: 30px; 
display: inline-block; 
width: auto; 

}
.featurette {

padding-top: 80px; 
padding-bottom: 100px; 

}
.overlay {
position:relative; 
float:left; 
clear:none; 
overflow:hidden; 

} 
.overlay img { 
position:relative; 
z-index:1; 

}
.overlay .text {
display:block; 
position:absolute; 
width:100%; 
top:50%; 
left:0; 
z-index:2; 
text-align:center; 
background-color: rgba(23,180,239,.7); 
color: #fff;  
font-size: 20px; 
line-height: 40px 

} 
}
@med a (min-width: @screen-lg-min) {i   

.right-margin .small-container{ 
margin: 0 auto 0 0; 

}
.left-margin .small-container{ 

margin: 0 0 0 auto; 
}
.middle-margin .small-container{ 

margin: 0 auto;
}
.small-container{ 

width:80%; 
}
#content-row{ 

margin-top: 80px; 
margin-bottom: 80px; 

} 
.btn-block { 

padding-left: 30px; 
padding-right: 30px; 
display: inline-block; 
width: auto; 

} 
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        .featurette { 
            padding-top: 80px; 
            padding-bottom: 80px; 
        } 
        .overlay { 
          position:relative; 
          float:left; 
          clear:none; 
          overflow:hidden; 
        } 
        .overlay img { 
          position:relative; 
          z-index:1; 
        } 
        .overlay .text { 
          display:block; 
          position:absolute; 
          width:100%; 
          top:50%; 
          left:0; 
          z-index:2; 
          text-align:center; 
          background-color: rgba(23,180,239,.7); 
          color: #fff;  
          font-size: 20px; 
          line-height: 40px 
        } 
    }    
}    

         

@media anger olika mediastorlekar och brytpunkter.  
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Bilaga 7: Kodexempel Backend-kod: 

I detta projekt skapades backend-kod till det block som kallades Benefit-block. Den huvudsakliga 

backend-koden för detta ligger i en modell-fil och en vy-fil20. I modellen deklareras de egenskaper 

som ska vara redigerbara i EPiServer, till exempel titeln. Den deklareras nedan som en sträng: 

[Display(Name = "Title", Description = "Sets the form title", GroupName 
= SystemTabNames.Content, Order = 0)]
[CultureSpecific]
public virtual string Title { get; set; }

I vyn deklareras istället hur innehållet ska visas, med hjälp av egenskaperna i modellen. I vy-filen 

deklareras sedan titeln inuti HTML-koden på detta sätt: 

<div class="benefit-block"> 
    <div class="row"> 

<div class="col-md-12"> 
<h2>@Model.Title</h2> 

</div> 
    </div>

Titeln kan då fyllas i genom EPiServer och sedan skrivas ut som en sträng i HTML-koden. 

I modellen finns också kod för att man ska kunna välja mellan att ha innehållet visat i en eller två 

spalter. Detta deklareras nedan som en boolean, det vill säga ett true- eller false-värde, och visas i 

EPiServer som en kryssruta. Standard-värdet är dock satt till false, det vill säga innehållet 

automatiskt visas i en kolumn om inte kryssrutan klickas i av redaktören. 

[Display(Name = "2 columns", Description = "Whether the bulletpoints should be displayed 
in one or two columns.", GroupName = SystemTabNames.Content, Order = 30)] 
public virtual bool twoColumns { get; set; } 

public override void SetDefaultValues(ContentType contentType)
{

 base.SetDefaultValues(contentType);
  twoColumns = false;

}

20 MVC-programmeringsmodell, se http://www.w3schools.com/ASPNET/mvc_intro.asp 
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I vyn räknas antalet punkter som fyllts i genom EPiServer.  
 

        
if (!string.IsNullOrEmpty(Model.BulletPoints)) { 
        bulletpoints = Model.BulletPoints.Split(splitOption, options).ToList(); 
        splitList = bulletpoints.Count(); 
    } 
      
    var contentCount = 0; 
    var contentCountCol2 = 0; 
    var uneven = 0; 
 

 
Är rutan med två kolumner markerad delar den upp koden i två kolumner, först genom att ge 

kolumnerna ett nytt class-namn i HTML-koden och genom att räkna ut vad kvoten av punkterna delat 

på hälften är.   

 

 

  
string colClassName; 
    
    if (Model.twoColumns == false) 
    { 
        colClassName = "col‐md‐12"; 
    } 
    else 
    { 
        colClassName = "col‐md‐6"; 
  
        if (bulletpoints.Count > 0) 
        { 
            splitList = bulletpoints.Count / 2; 
            uneven = bulletpoints.Count % 2; 
  
            if (uneven == 1) 
            { 
                splitList++; 
            }   
        } 
    } 
 

 

Sedan skrivs rutan med punkterna ut, så länge någonting är ifyllt. Punkterna loopas ut i en lista, så 

länge de är mindre än värdet på variabeln splitList. Är det en kolumn som ska visas är detta värde 

summan av alla punkter, därför skrivs alla punkter ut. Ska innehållet visas i två kolumner är splitList 

värdet av hälften av punkternas antal. Finns det ett ojämt antal punkter blir splitList hälften av dessa 

plus ett, så att det blir en extra punkt som skriv ut i första kolumnen.  
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 @if (bulletpoints.Count > 0) { 
  
    <div class="row"> 
        <div class="@colClassName"> 
     
            <ul> 
                @foreach (var bulletItem in bulletpoints) 
                { 
                    string bulletTrimItem = bulletItem; 
                    bulletTrimItem = bulletTrimItem.Trim(); 
                    
                    if (contentCount < splitList && !string.IsNullOrEmpty(bulletTrimItem)) 
                    { 
                        <li> 
                            @Html.Raw(bulletCss) @bulletItem 
                        </li> 
                    } 
                     
                    contentCount++;   
                } 
            </ul> 
        </div> 
 

Är det två kolumner skrivs sedan resten av punkterna ut i den andra kolumnen, det vill säga de vars 

antal är högre än värdet av splitList.  

 
 @if (Model.twoColumns == true){ 
        <div class="@colClassName"> 
            <ul> 
                @foreach (var bulletItem in bulletpoints) 
                { 
  
                    string bulletTest = bulletItem; 
                    bulletTest = bulletTest.Trim(); 
                    
                    if (contentCountCol2 >= splitList && 
!string.IsNullOrEmpty(bulletTest)) 
                    { 
                        <li> 
                            @Html.Raw(bulletCss) @bulletItem 
                        </li> 
                    } 
                    
                    contentCountCol2++; 
                } 
            </ul> 
        </div> 
        } 
  
    </div> 
    } 
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Resultat i EPiServer: 

Resultat på webbsidan: 
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