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Sammanfattning 
Idag finns omkring 625 miljoner webbsidor på internet. Rapporten betonar vikten av att 

synas bland dessa samt hur man gör för att bli sedd, detta samlingsnamn kallas 

sökmotoroptimering. 

I den här studien behandlar vi ämnet sökmotoroptimering med inriktning mot Google, vad 

det är och hur det används i praktiken. Vårt syfte är att fördjupa oss i detta ämne och bilda 

oss en uppfattning om vad det handlar om. I resultatet har vi utifrån Googles riktlinjer listat 

flera begrepp som hjälper dig att optimera din webbsida. Vi har även i resultatet intervjuat 

flera verksamheter eftersom vi vill veta hur sökmotoroptimering används hos dem.  

I analysen har vi sedan jämfört Googles riktlinjer med teori och resultat för att ta reda på vad 

som utmärker sig mest.  

Vi har kommit fram till att en lättillgänglig sida med bra innehåll är det som utmärker 

sökmotoroptimering och det som gör att webbsidan blir synligare i träfflistan. Vi kom även 

fram till att det är tre specifika delar som Google tar upp som utmärker optimering hos 

verksamheter. Dessa delar är: ”optimera för besökaren”,” förutse sökbeteende” och 

”webbplatsanseende”. 
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Förord 

Som en del av utbildningen i systemvetenskapliga programmet på Örebro Universitet har vi 

valt att fördjupa oss i ämnet sökmotoroptimering (SEO). Vi vill tacka alla inblandade 

personer som har bidragit med information till vår studie. Vår handledare, Annika Andersson 

på Örebro Universitet har varit vårt främsta bollplank och den person som bidragit med mest 

hjälp och konstruktiv kritik. Vi vill speciellt tacka alla intervjuade personer som bidragit med 

information om hur de arbetar med SEO i olika verksamheter. Vi är tacksamma över det 

arbete som våra opponenter har lagt ner på vår uppsats och som bidragit till nya idéer och 

infallsvinklar under arbetets gång. Slutligen vill vi tacka våra familjer och vänner som haft tid 

och läsa det vi skrivit och stöttat oss i utvecklingen. 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observera att vi använder en skärmdump av Googles sökresultat på första sidan till den här rapporten. Bilden 

illustrerar vad vi vill undersöka hos Googles söktjänst. Google har ingen anknytning, koppling eller något stöd 

till innehållet i denna studie! 
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Centrala begrepp 
Följande begrepp är ordnade i alfabetiskordning med fallande sortering av hur vi tolkar och 

definierar begreppen. 

Google Analytics: statistikverktyg som mäter besökstrafik och olika SEO-resultat. 

Googlebot: Googles sökspindel som följer länkar på webbsidor för att hitta nya och 

uppdaterade sidor. (Google, 2012) 

Organisk träff: den vanliga träfflistan i SERP:en utan några betalda annonser etc. Med andra 

ord de träffar som berörs av vår studie och är algoritmiskt framtagna hos sökmotorn. 

(Google 2012) 

Page Rank: är en algoritm från Google som tolkar hur viktig en webbsida är i deras ögon. 

Med viktig menas det inflytande webbsidan har i att rankas högt i de organiska resultaten. 

Pagerank är indelad i en skala mellan 0-10 där man främjar en så hög siffra som möjligt. 

(WebWorkshop, 2012) 

SEM: är förkortning för sökmotormarknadsföring. På engelska: "Search Engine Marketing". 

Det är vad många menar med ett paraplybegrepp som täcker både organiska träffar (SEO) 

samt betalda träffar/annonser s.k. sponsrad länk. (SearchEngineLand, 2012) 

SEO: är en engelsk förkortning och betyder "Search Engine Optimizing". Det svenska ordet är 

sökmotoroptimering eller sökoptimering och är ett samlingsnamn för olika användbara 

metoder som ökar synligheten i sökmotorresultaten. (Google, 2012) 

SERP: engelsk förkortning och betyder "Search Engine Results Page". Betydelsen är alltså 

hela resultatsidan för ett sökresultat, utan några urklipp. (Kim, 2012) 

Sponsrad träff: är den länken som genom betalning syns runt de organiska träffarna. Ofta är 

dessa länkar markerade på något sätt som visar att de är sponsrade. (Google 2012) 

Sökspindel: Precis som Googles sökspindel fast ett generellt begrepp för alla sökmotorer. 

Webbplats: alla sidor och allt material tillhörande en sammanhållen domän. Exempel 

domän.se 

Webbsida (sida): är en specifik produkt och länk till unikt innehåll på webbplatsen. 

Exempelvis domän.se/exempelsida.html  
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1. Inledning 
Har du någon gång funderat över hur mycket information vi människor skrivit ner? Hur 

mycket av informationen är digitaliserad? Svaret är förstås kollosalt stort och för de flesta 

helt ofattbart, det råder det ingen tvekan om. Inte heller att den siffran växer enormt för 

varje dag som går. Enligt söktjänsten WolframAlpha (2012) så finns det idag över 625 

miljoner webbsidor på nätet. Hade man delat ut dem till jordens befolkning hade omkring 

var nionde född person fått en egen. Vedertaget är att betydelsen för informationshantering 

aldrig någonsin vart större. Google som söktjänst spelar en otroligt viktig roll för oss 

användare som letar svar på frågor. För varje webbplatsägare borde sökmotoroptimering 

vara en självklarhet, precis som det är lika viktigt med andra marknadsföringskanaler. 

Fördelarna med sökmotoroptimering är att det är ett gratis marknadsföringssätt (bortsätt 

från arbetstid). Det har också visat sig att de ofta även har högre klickfrekvens än för de 

sökträffar som betalat för sin positionering (sponsrad träff). En annan vinst med SEO är att 

webbsidan blir mer lättillgänglig och tydlig för dina besökare. 

"SERP" - 
Illustration: Backlund &Grevillius 

 
Denna bild illustrerar de områden som finns i Googles SERP. Beskåda bilden noga då 
förekommande områden kommer att nämnas ofta i rapporten. 

 

 

Den här uppsatsen vänder sig till dig som har ett tekniskt intresse för webbutveckling och 

som vill lära dig vad sökmotoroptimering är och hur det används i praktiken. Hur bra vill du 
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att din webbplats ska rankas? Vi kommer att gå igenom grunderna för hur dina sidor kan få 

ännu bättre placering i resultatsidan hos Google (SERP) samt hur andra verksamheter gjort 

sin sökmotoroptimering. 

1.1. Case 

Studien syftar till att visa sökmotoroptimeringens alla principer. Googles söktjänst är 

studiefallet och det vi avgränsar oss till. Vi använder teori och praktik för att betona och 

granska deras litteratur kring de optimeringsmetoder vi funnit. 

1.2. Frågeställning 

Vår huvudfrågeställning är att utreda vad Sökmotoroptimering innebär. ”Vad är 

Sökmotoroptimering?”.  För att besvara denna fråga behöver vi studera litteratur från den 

aktör som indexerar webbsidor, i vårt fall Google samt även granska vad andra experter 

kommit fram till. 

Vi ska även besvara frågan hur SEO används i praktiken. ”Hur utförs sökmotoroptimering?”. 

Denna frågeställning ska besvaras genom att utföra intervjuer mot olika typer av 

verksamheter som arbetar med detta ämne. 

1.3. Syfte 

Denna studie har till avsikt att besvara vad sökmotoroptimering innebär. Vi ska undersöka 

hur Google tycker man ska göra, ställt mot hur det faktiskt går till i andra verksamheter inom 

såväl offentlig- som privatsektor. 

1.4. Användningsområde 

Studien kan användas för att förstå SEO. Den kan visa hur teorier praktiskt används eller inte 

används. Den kan ge underlag för vad ett samhälle kan ha för nytta med den här typen av 

kunskaper. Eventuellt kan det ses mer meningsfullt med ekonomiska optimeringssatsningar 

på webbplatser efter att ha läst studien. 

1.5. Avgränsning 

Vi kommer att behandla sökmotoroptimeringens grunder utifrån Googles riktlinjer. De utgör 

en bra grund för SEO men beskriver dock inte alla fördjupade detaljer. Vi förmodar att 

respondenter och övrig litteratur kommer att ge uttryck för ungefär samma detaljrikedom 

som Google.  

Vi kommer endast att behandla sökmotoroptimering mot Googles söktjänst. Motivet är att 

Google är störst idag, och i flera fall en förebild för andra sökmotorer (Clay & Esparza, 2012). 

Att studera hela söktjänsten vore alltför komplext och opreciserat, vi har därför valt att 

endast titta på den klassiska söktjänsten för webbsidor och inte bildsök etc. 

Övrig forskning besvarar frågeställningen om vad SEO är, men ska samtidigt inte repetera 

det som framkommit i litteraturstudien av Googlekällor. Vi vill istället underbygga tekniska 
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riktlinjer med hur en sökmotor fungerar och hur optimeringen kan gå till med tanke på den 

som exempelvis använder sökmotorn. 

De fysiska intervjuerna ska genomföras i Örebro. Om vi inte hittar rätt verksamhet att 

intervjua för vår studie ska de övriga respondenterna intervjuas via telefon eller e-post. Det 

kan innebära att kroppsspråkets eventuella påverkan går förlorad. 

1.6. Utgångspunkt 

Vår utgångspunkt för studien är att vara neutrala och att inte lägga subjektiva värderingar i 

resultatet. Avsikten är att behandla våra frågeställningar med öppet sinne och inte blanda in 

egna kunskaper. 

1.7. Intressenter 

Sökmotoroptimering är en av de viktigaste delarna för att synas på internet, därför blir vår 

studie speciellt intressant för alla webbplatsägare. Webbplatsägare kan vara personer som 

driver enskilda webbsidor och bloggar, till stora företag med tusentals besökare varje dag. 

Resultatet av studien kan användas för den som vill ha förståelse för hur SEO går till samt ge 

kunskap om vad man själv kan göra på sin webbplats för att synas bättre. 

En annan stor intressentgrupp är näringsidkare och experter som arbetar inom vårt 

ämnesområde. De kan läsa undersökningen och använda den antingen som ren 

facklitteratur eller genom att kritiskt granska de fakta vi belyst och på så sätt hävda sina 

argument.  
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2. Metod 
För att få en bild av hur man optimerar en webbsida behöver 

ämnets grunder studeras noga. Vi ska låta våra 

frågeställningar besvaras i ett resultat där Googles riktlinjer 

knyts samman med övrig litteratur såsom böcker, artiklar och 

våra intervjuer. Resultatets storleksindelning motsvarar 

ungefär hur vi valt att prioritera tid och resurser (se bild till 

vänster). Vi har gjort på det här sättet eftersom det är Google 

själva som bestämmer hur de indexerar webbsidor i deras 

söktjänst och därför kan ses som ett facit för SEO i vår 

uppsats. Resultatet utmynnar i en analys och en slutsats. 

Samtliga delar utgör sedan underlag för vår diskussion. 

"Metod"- Illustration: Backlund &Grevillius 

2.1. Etiska aspekter 

Alla respondenter som är intervjuade i den här studien har blivit tillfrågade om de accepterar 

att vi använder deras personliga namn i kombination med benämningen av verksamheten. 

Samtliga respondenter accepterade vår förfrågan. 

2.2. Tillvägagångssätt - Litteraturstudie 

Följande kapitelindelning beskriver de olika typer av litteraturstudier vi genomfört. 

2.2.1. Teori 

Teorikapitlet är uppbyggt på så sätt att vi förklarat SEO som ämne och återgivit svaret som 

ges i litteratur och övrig expertis som en s.k. primärkälla (Avdic, 2011). Tillvägagångssättet 

för litteraturstudien bygger på teori från Oates (2006) som beskriver den som en 

flerstegsprocess där sökande, kritisk granskning och läsning bygger upp en materialsamling 

att använda sig av. För att underlätta arbetet köptes även en sammanfattande bok för SEO 

ur den populära serien "-For dummies". I kombination med boken har vi sedan utnyttjat 

söktjänster på webben för akademiska artiklar och e-böcker (Diva-portal, Summon).Vi gjorde 

på så sätt för att hitta liknande material inom samma område som vi undersöker. De sökord 

vi använt oss av är: 

 Sökmotoroptimering 

 Sökoptimering 

 Search Engine Optimization 

 SEO 

 Pagerank 

 Google 

 Internetmarknadsföring 
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Det vi letat efter i litteraturen är sådant som besvarar vad SEO är både som ämne men också 

detaljer som är viktiga att tänka på när man optimerar en webbplats. Urvalet är en viktig 

aspekt i vår studie. Många pratar om sökmotoroptimering generellt och beskriver ämnet i 

ett bredare synsätt, där man tittar på infallsvinklar som mobila webbplatser eller på andra 

sökmotorer än Google. För vår del kändes det opreciserat att ta med ett sådant fokus till den 

här studien, istället valde vi litteratur som kan reflekteras i Googles riktlinjer (beskrivs längre 

fram). Materialet måste även hålla sig inom ramen för vår avgränsning. 

De artiklar och källor vi valt att använda oss av är: 

 Clay& Esparza - "Search engine optimization all-in-one for dummies" 

 Marta Johnssons -"Syns du inte -finns du inte" 

 Sebastian Allard & Björn Nilssons -"Sökmotoroptimering – metoder för att förbättra 

sin placering i Googles sökresultat" 

 Staffan Arvidsson - "Sökmotoroptimering och internetmarknadsföring" 

 Jerri L. Ledfords E-bok - "SEO :Search Engine Optimization Bible" 

  Michael Davids E-bok - "WordPress 3 Search Engine Optimization" 

 Jones, Kristopher B - "Search Engine Optimization :Your Visual Blueprint to Effective 

Internet Marketing" 

 WolframAlpha - internetkälla om antal webbsidor (se referenser) 

Samtlig litteratur valdes eftersom de beskriver vad SEO är och hur det fungerar i olika 

perspektiv. Marta Johnssonsartikel presenterar även en del användbara tips inom 

sökmotoroptimering som vi ansåg var av intresse.  

Artikeln, författad av Sandra Eidergren och Maria Jacobssons vars namn var ”En kvalitativ 

studie i användarcentrerad webbdesign” valdes bort. Anledningen till detta var att den inte 

tydligt nog gick in på sökmotoroptimering, utan inriktade sig mer på webbdesign. 

2.2.2. Googles Riktlinjer 

För att ta fram en god grund att jämföra våra undersökningar med har vi använt oss av källor 

författade av Google. Det är framförallt deras hjälpforum och grundhandbok som har varit 

av betydande roll. Vi googlade efter "Google grunder" och hittade deras användarhandbok 

som från början var tänk att vara en resurs för de anställda, men som sedan blev offentlig för 

allmänheten (Google, 2011). Inledningsvis genomförde vi högläsning av grundhandboken 

och tolkade texten tillsammans.  Vi utnyttjade en stor whiteboardtavla där vi sorterade upp 

och belyste vilka delar som skulle få vara med i vår uppsats. Delarna behövde i vår studie gå i 

linje med teoriavsnittet och avgränsningen. När vi väl arbetat igenom innehållet använde vi 

oss av Googles forum för att ännu bättre kunna beskriva och förstå vad som menades. 

Texten vi skrev har formulerats personligt för en läsare med en webbplats för att på ett 

intressant sätt berätta hur han eller hon kan gå tillväga för att själv följa riktlinjerna. 
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2.3. Tillvägagångssätt - Intervjuer (empiri) 

I studien har vi gjort erfarenhetsbaserade undersökningar i form av intervjuer (s.k. empiri) i 

kvalitativ form. Med det menar vi att ställa öppna frågor till respondenterna, frågor som kan 

utvecklas fritt och besvara SEO ur deras eget perspektiv (Gilje & Grimen, 1992) (Oates, 

2006). Informationen bearbetades till en gemensam, sammanfattad text under 

resultatkapitlet.  

Vi valde att genomföra undersökningar eftersom det är något som är väl accepterat inom 

informatik (Oates, 2006) och troligen det mest lämpliga sättet att hitta information till den 

här studien, istället för bearbetning av statistik eller möjligtvis observationer. Vi har tagit 

hänsyn till att en analys av öppna frågor tar längre tid och kräver mer ansträngning än 

förbestämda frågesvar (Oates, 2006). 

Den kvalitativa studien vi bedrev bygger helt på intervjuade personer som på ett eller annat 

sätt arbetar med ämnet sökmotoroptimering. Samtliga respondenter har fått samma 

grundfrågor att besvara medan vissa har fått följdfrågor på intressanta svar eller ytterligare 

frågor som reder ut tvivelaktiga förklaringar under samtalets gång. Dessa frågor har inte 

blivit nerskriva innan. Vi har i några fall blivit ombedda att skicka våra frågor innan intervjun 

och i dessa fall har respondenten fått något längre betänketid till sina svar. Detta var något 

som vi inte på något sätt kunde se som ett problem i vår studie. 

Vi både ville, och har, intervjuat personer som på något sätt arbetar med SEO. 

Respondenterna har inte valds slumpmässigt utan vi undersökte på webben vilka som 

arbetade med uppgifter som berör SEO, för att sedan kontakta dem. Respondenterna 

arbetade inom både den offentliga och den privata sektorn. Vi kontaktade följande: Impera, 

Netbooster, Örebro kommun, Örebro läns landsting, Örebro universitet, Onesys, Logica, 

Sigma, Nerikes Allehanda, Aftonbladet samt Google i Stockholm.  

Platsen för intervjuerna har varit i kontorsmiljö med stängd dörr för att minimera störande 

ljudnivå. Vi inledde våra samtal med att berätta vad vi studerar för ämne, bakgrund till 

ämnet och dess syfte samt hur vi ska bedriva studien. Detta för att respondenten ska känna 

sig inbjuden och få en trygghet med oss som intervjuare. Under tiden som vi pratade om 

studien packade vi upp anteckningsblock och MP3-spelare. Precis som Oates (2006) säger så 

ska man undvika obekväm tystnad med sin respondent för att inte störa utredningen på 

något sätt. 

Innan intervjun började, startade vi en ljudinspelning med samtycke från respondenten i 

fråga. Vi gjorde sedan inte någon stor sak av att inspelningen var igång utan lät ögonkontakt 

och frågor ta fokus från den intervjuade personen. I de intervjufall där vi inte hade en fysisk 

kontakt med personen i fråga har vi inte kunnat styra bakgrundsmiljö eller störande ljud så 

vidare bra. Vi har dock varit noga med att fråga och försäkra oss om att den intervjuade 

verkligen kan ta intervjun i den situation han eller hon befinner sig i. 



13 
© Adam Backlund & Oliwer Grevillius 

 

2.3.1. Intervjufrågor 

Nedan listas de frågor vi använt oss av under intervjutillfällena. Frågorna framtogs under 

tiden vi läste och diskuterade Googles riktlinjer (Google, 2011), (3.2.2. Googles riktlinjer). Vi 

kom då till insikt om vad som var aktuellt och grundade sedan frågorna efter det. Vi har även 

bollat funderingar med vår handledare för att frågorna skulle frambringa ett givande svar. 

Flera intressanta frågor dök upp, men vi valde att stryka en del av dem eftersom de inte 

besvarade vår frågeställning. Vi beslutade dock att ha med de strukna frågorna under 

intervjuerna då vi ville få bakgrundsfakta kring våra respondenter samtidigt som vi ville 

belysa vikten med att sökmotoroptimera.    

• Hur länge har du jobbat med uppdrag som berör SEO? 

Vi ville ha bakgrundsfakta om respondenten för att avgöra hur insatt han eller hon är 

i ämnet. 

• Har du någon utbildning i ämnet? 

Även denna fråga berör bakgrunden på respondenten. Den knyter också an till vår 

sista undran om utbildning i ämnet behövs. (Frågan ströks). 

• På vilket sätt kommer ni i kontakt med sökmotoroptimering? 

Denna fråga besvarar en del av vår frågeställning.  

• Arbetar ni på ett standardiserat eller skräddarsytt arbetssätt? 

Vi vill veta om man utgår från några riktlinjer överhuvudtaget eller om det är så att 

man anpassar varje optimering individuellt. 

• Hur optimerar ni On-Page, webbplatsen & dess olika sökord? (förklara så utförligt 

som det går) 

Vi vill få en bild av hur SEO-arbetet går till och på så vis återigen kunna besvara vår 

huvudfråga, om hur det fungerar i praktiken. 

• Vad är det viktigaste i optimeringen enligt er? 

Vi vill hitta något unikt, utmärkande att eventuellt citera om hur en verksamhet gör i 

en specifik optimeringsprocess. 

• Hur stort är intresset hos kunder/uppdragsgivare för SEO? 

Finns det något intresse hos verksamheter för vårt studieområde? (Frågan ströks). 

• Vad säger era uppdragsgivare? Är de nöjda? 

Bidrar SEO-arbetet något till verksamheten? (Frågan ströks). 

• Skulle du själv optimera din egen webbplats? 

Denna fråga ger oss en bild om respondentens personliga åsikt om SEO. (Frågan 

ströks). 
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• Tycker/tror du att det är kostnadseffektivt att optimera en webbplats? 

Vi vill bilda oss en uppfattning om värdet att använda SEO. (Frågan ströks). 

Enligt Antagning.se finns idag ingen utbildning i ämnet sökmotoroptimering på 

akademisk nivå. Skulle du vilja se att det finns en utbildning som behandlar detta 

ämne? 

En personlig fråga vi ställde för att vi tyckte det var så intressant att det saknas 

utbildningsmöjligheter i ämnet. (Frågan ströks). 

2.3.2. Antal informanter 

Våra empiriska undersökningar (intervjuer) täcker av ett flertal verksamhetsgrupper. Vi vill 

undersöka hur man arbetar med SEO både i offentlig verksamhet samt i privat sektor. Varje 

respondent får därför utrymme att beskriva hur deras verksamhet gör. Sammanfattningsvis 

hoppas vi kunna få ut en bild av hur sökmotoroptimeringen praktiskt går till och vidare 

härleda hur viktigt det egentligen är för ett samhälle. 

Totalt har vi genomfört fem stycken intervjuer mot olika respondenter. Vissa genomfördes 

med fysisk närvaro andra inte. 

2.3.3. Bortfall 

Vi har i studien kontaktat ett flertal olika verksamheter som vi antog arbetade med SEO. Alla 

kunde inte ställa upp av olika själ. Onesys tackade nej eftersom de ansåg att SEO berörde 

deras företagshemligheter. Logica kunde inte besvara våra frågor eftersom de inte arbetade 

med SEO. Sigma hittade ingen som kunde ställa upp på vår intervju och tackade därför också 

nej. Vi lyckades heller inte komma i kontakt med ansvarig person för Nerikes Allehandas 

webbadministration. Det gick varken via e-post eller via telefon trots att deras telefonväxel 

förmedlade kontakten. Aftonbladet och Google gav inget svar alls när vi sökte dem. 

Bortfallen i den här studien har troligtvis inte påverkat resultatet mer än att vi i två fall 

genomförde andra typer av intervjuer än fysiska. Ambitionsnivån och svarslängden har trots 

det inte skilt intervjuerna åt. 

2.4. Alternativa metoder 

Metoderna vi tillämpat och den undersökning vi gjort för att få svar på våra frågeställningar 

kan nog inte göras på annat sätt än beskrivet ovan. Vi hade förstås kunnat göra ett 

experiment på huruvida Googles riktlinjer verkligen fungerar eller inte. På så vis kunde vi fått 

svar på om deras riktlinjer verkligen kan tolkas som ett "facit" i detta sammanhang. 

Det svåra med vårt undersökningsämne är att SEO förändras med inte allt för långa 

mellanrum vilket gör det svårt att klargöra vad som är aktuellt. Statistiskt är det därför också 

väldigt svårt att mäta skillnader för en optimeringsprocess värde i en period. 
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2.5. Analys 

Vi har analyserat resultatet genom att koppla samman teori med Googles riktlinjer och våra 

undersökningar. Vi gick tillsammans igenom Googles riktlinjer och intervjufrågorna vi ställde 

för att hitta mönster och likheter. Dessa mönster identifierades mellan de funna begreppen 

från respondenternas svar och litteraturen. När vi hittade något som både togs upp i 

litteratur och i empiri ansåg vi att det var av betydande värde. Genom att göra på det sättet 

kunde vi analysera hur väl SEO, hos olika verksamheter, stämmer in på det Google betonar i 

sina riktlinjer. Sammanställningen blev vår analys.  

Vi har på liknande sätt analyserat intervjusvaren för att bilda oss en uppfattning om vad som 

vart mest framhävande och intressant att undersöka. Detta gjorde vi precis som beskrivet 

ovan, genom att leta efter begrepp som förekommer upprepande gånger. Vi ansåg att om 

flera respondenter exempelvis belyser begreppet "webbplatsanseende" så är det något som 

bör analyseras. 

2.6. Källkritik 

Litteraturstudiens första del bygger helt på källor från Google. Vi förutsätter att de stämmer 

och inte innehåller fel då det är viktigt för Google som verksamhet att inte sprida felaktig 

information om optimeringen mot deras tjänst. En sådan konsekvens skulle med all säkerhet 

få större uppmärksamhet än betydelsen för den här studien. 

Det som kan vara ett problem bland insamlad litteratur är att källor föråldras och därför inte 

stämmer längre. Även Googles litteratur blir gammal men vi förlitar oss till att inaktuell 

information tas bort från deras webbsida och att vi därför inte skrivit studien på fakta som 

gått ur tiden. För övrig litteratur kan vi inte vara lika säkra. Därför har vi utnyttjat källor av 

skribenter som anses sakkunniga i ämnet och som använder de termer som återfinns 

Googles riktlinjer. 

Till den empiriska undersökningen har vi sökt efter personer som arbetar med SEO inom 

olika typer av verksamheter. Vi vill täcka av allt mellan privat och offentlig sektor. De privata 

respondenterna vi intervjuat är många gånger mer specialiserade på ämnesområdet då de 

säljer optimering som en tjänst i deras verksamhet. Offentliga sektorn har inte samma 

specificering på sin personal. De har ofta någon webbadministratör, informatör eller 

utvecklare som får ansvara för alla delarna på webbplatsen utan angivna 

sökmotoroptimeringsmål etc. Därför kan man diskutera om de har all kunskap vi efterfrågar 

eller om vi ens fått prata med rätt person. Kanske finns det någon som hade kunnat besvara 

våra frågor bättre? När man gör en studie mot offentlig verksamhet får man hjälp av berörd 

telefonväxel som ska försöka hitta rätt person mot de angivna detaljerna vi återger. Deras 

tolkning av vår förklaring om vem vi söker kan ha brister och det bör du som läsare till den 

här studien ta hänsyn till. En tolkning där en respondents svar inte går i linje med övriga 

delar av studien behöver inte betyda att personen i fråga är okunnig på sitt arbete utan 

snarare att han eller hon egentligen inte passat för den ställda typen av frågor.  
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3. Teori 

3.1. Sökmotoroptimering 

Internet är idag en gigantisk samlingsplats av information skapad av olika verksamheter och 

personer. Storleken är omkring 625 miljoner webbsidor (WolframAlpha, 2012). I denna 

djungel av sidor kan det vara svårt att göra sin röst hörd. Ett sätt att nå ut till potentiella 

besökare är via sökmotorer, vilket är ett centralt hjälpmedel för att hitta information på 

internet (Allard & Nilsson, 2010). Google är en sökmotor, den indexerar text på webbsidor 

(läs 4.1.6. Text). När Google indexerat en sida kan användaren söka på den i deras söktjänst. 

Beroende på hur bra optimerad sidan är desto högre upp kommer förmodligen träffen i 

SERP:en. Det är viktigt att placera sig på första resultatsidan eftersom Google enligt Johnsson 

(2011) kan ha flera miljoner svar på en sökning. 

Sökmotoroptimering handlargenerellt om designen på webbsida och strategier som går att 

använda för att förbättra rankningen hos sökmotorer. Med det menas att anpassa sidan, 

genom olika designelement och bra innehåll (Ledford & Jerri, 2008). Även David, 2011 ger 

oss en liknande definition. Han skriver att SEO är processen att förbättra kvalitén och 

synligheten på en webbsida för att den ska öka i rankning och på så viss ge fler besökare. 

Jones, Kristopher B, 2008 definierar SEO som en uppsättning tekniker som syftar till att 

förbättra ens rank vilket sedan kommer generera mer besökare till webbsidan. 

För att rankas högt med bra sökfraser behöver man känna till sin användargrupp, deras 

demografi. Eftersom sökmotorer generellt indexerar text och endast text är det av stor vikt 

att man vet vad folk eftersöker. Med rätt demografisk bild av dina besökare i förhållande till 

det du erbjuder kan du nå bättre optimeringsresultat. En webbshop med dyra designföremål 

lämpar sig troligtvis bättre för vuxna människor med bra ekonomi än för unga studenter 

utan egen inkomst. Kanske kan sökord och textspråket anpassas för dessa besökare? Man 

bör även försöka ta reda på i vilket syfte besöken sker. Är besökarna villiga att betala eller 

letar de bara efter fakta eller rent av underhållning för stunden? (Clay & Esparza, 2012) 

Clay&Esparza2012 skriver att man bör likna en webbplats med fysiska platser i den riktiga 

världen. För en butik betyder platsen allt, samma sak gäller på internet. Hur fin butik du än 

har så tjänar du inga pengar om ingen känner till den. Ett av de vanligaste sätten att få 

besökare på webben är via en sökmotor. Till och med stora företag får oftast sina träffar på 

det viset. Hemligheten för att nå dina potentiella besökare är att bidra med intressant 

information genom exempelvis tillgängliga artiklar, produktjämförelser och tester mm. 

En annan viktig lärdom att känna till är att din rank och ditt anseende är baserat på den 

kvalité Google tycker att du har efter att andra, kvalitetsmässiga webbplatser gott i god för 

dig. D.v.s. länkat till din webbplats. Betydelsefullt är även hur stort antal du har av dessa 

länkar. (Clay & Esparza, 2012) (läs 4.1.9. Webbplatsanseende) 
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Det finns ett annat, relativt enkelt sätt att hämna högst upp i SERP:en och det är genom att 

köpa en reklamplats (AdWords-kampanj) hos Google. Detta kräver då att man har möjlighet 

att betala för annonsplatsen. Problemet med detta är att enbart 11,7% av användarna tittar 

på topplacerade AdWords annonser. (Johnsson, 2011) 

 
Detta är en eye-tracking-map(Enquiro, 2006) som illustrerar hur en användares ögon tittar på 
Google SERP:en. Det har visat sig att den även stämmer bra in på hur en användare sedan klickar 
(Geraghty, 2011). Som synes så dras fler ögon till de topplacerade organiska träffarna än till 
annonserna till höger i bild. 

 

Med en bra sökmotoroptimering kan man förvänta sig resultat under en lång tid. Jämfört 

med AdWords-kampanjer som försvinner i samma ögonblick som du slutar betala 

(Sökmotorkonsult, 2012). 

Optimeringen av en webbplats brukar delas in i förändringar man ska göra, on- och off-page 

(läs 4.1. Sökmotoroptimering enligt Google).När man pratar om förändringar on-page så 

menar man de ändringar som görs på webbsidan. Det kan vara ändringar i HTML-koden samt 

att man gör webbsidan så användarvänlig och strukturerad som möjligt.(Arvidsson, 

2009)Off-page optimering består i stor del av att anskaffa sig inlänkar från andra webbsidor. 

Detta är ett av de viktigaste sätten för sökmotorer att avgöra om innehållet är viktigt eller 

inte. Fler inlänkar desto bättre sidrank hör till vanligheterna. Både optimering on-page och 

off-page förbättrar en webbsidas chans att ranka högt i SERP:en. (Arvidsson, 2009)  
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4.  Resultat 
Resultatet är inledningsvis helt baserat på Googles riktlinjer för sökmotoroptimering. Vissa 

punkter är vidare detaljerade med källor från Googles egna hjälpforum och blogg. Avsnittet 

som är beskrivet fram till rubrik 4.2innehåller enbart källor tagna från Google, 2011 om inte 

annan källa nämnts. I Resultatets senare del presenteras den litteraturstudie vi genomfört 

samt intervjusvaren från våra respondenter med tillhörande frågor som underlag. 

4.1. Sökmotoroptimering enligt Google 

Google delar in sökmotoroptimering i två samlingsnamn on-Page- och off-Page - optimering. 

On-Page optimering innefattar all den optimering som sker på själva webbsidan såsom 

teknik och strukturering av information. Motsatsen till on-Page är off-Page, vilket innebär 

den optimering som sker genom andra sidor i form av bl.a. länkar riktade till sin webbsida(läs 

4.1.8.2.Inlänkar). 

4.1.1. Titel-tagg 

Titel-taggen anger varje sidas titel. Det är viktigt att ha en bra titel när man ska optimera en 

webbsida. Den beskriver både för användare och för sökmotorer vad hela sidan 

(dokumentet) handlar om. Viktigt är därför att använda sig av unika titlar som beskriver 

innehållet väl. En titel ska helst innehålla några ord eller möjligtvis en fras. Bilden nedan 

använder titeln: <title>Wikipedia, den fria encyklopedin</title>. 

I Googles resultat (SERP) är titel-taggen (oftast) det första man ser! 

 

4.1.2. Meta: Description 

Meta-taggars uppgift att tillhandahålla data om data (w3schools, 2012). D.v.s. en webbsidas 

information om sig själv. 

Meta -taggen "description" beskriver dess sidas innehåll. Tillskillnad från titel-taggen ska 

”description” innehålla mer beskrivande text, gärna några sammanfattande meningar om 

vad sidan omfattar. 

Meta-taggar generellt är något man sällan skapar som användarupplevelse på webbplatsen. 

Detta är något som talar emot Googles grundpelare om att man bör utveckla sidan för 

användarupplevelser och inte för sökmotorer. Nämnvärt är ändå att Google anser att man 

ska använda denna tagg då Google ibland använder den som beskrivning i SERP-träffen om 

den matchar sökningsfrasen bra.  

Bilden nedan använder denna description: <meta name="Description" content="Ett 
projekt för att skapa en encyklopedi med öppet innehåll. Alla kan vara med 

och förbättra den." /> 
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4.1.3. Meta: Keywords 

När vi undersökt SEO har vi ibland hittat information om Keywords. Därför har vi med den 

punkten i resultatet trots att meta-keywords inte nämns någonstans hos Google, varken i 

grundboken för sökmotoroptimering eller i deras hjälpforum. Externa källor såsom 

Sökmotorkonsult (2012) säger att denna tagg numera är oanvändbar hos Google. De 

värderar en sida på andra sätt idag, andra sökmotorer kan dock fortfarande använda den!   

4.1.4. Webbadresering 

En enkel webbadress av beskrivande karaktär är en viktig del för att användare ska länka 

innehållet och inte tycka att länken är avskräckande att klicka på. Vissa kommer att länka till 

sidan med webbadressen som ankartext(läs 4.1.8.1. Ankartext).  Man bör ha i åtanke att 

personer är mer eller mindre kunniga när dem surfar på webben, ha därför en länkstruktur 

som användare kan läsa och förstå. Det samma gäller för Googlebot som då kan tolka din 

webbplats bättre. Undvik att i större utsträckning utnyttja överdrivet med parametrar i 

webbadressen (läs 4.1.4.2.Filnamn).Poängtera att webbadressen även är en del av ditt 

intryck i sökträffen hos sökmotorer. Skapa därför en välvårdad och tydlig adress. 

 

4.1.4.1. Katalogstruktur 

För att få en bra navigering i en webbsidas material är det förnuftigt att tänka igenom sin 

katalogstruktur. Som vi vet sedan tidigare är webbadresser och bl.a. operativsystemet 

Windows uppbyggt med snedstreck för att avskilja mappar i textbaserade sökvägar. Man bör 

vara medveten om att webbplatsbesökare i många fall utnyttjar detta och "skriver om" sin 

sökväg på webbplatsen. Ha därför alltid en logisk struktur på innehållet du publicerar. 

Exempelvis bör en URL med formatet "domän.se/artiklar/2010" även gå att skriva om till 

"domän.se/artiklar/2012" under förutsättning att det finns artiklar skapade under 2012. 

Använd gärna "brödsmulor" (breadcrumbs) högst upp eller längst ner på sidan för att skapa 

en tydlig navigering genom kategorierna. 
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Ha som tumregel att aldrig låta besökaren behöva göra för många klick innan dem når 

detaljsidan de letat efter. Samt se till att det går att nå det mesta på din webbplats från ditt 

index dvs. startsidan. 

Google säger att en god katalogstruktur även kan hjälpa sökmotorer i allmänhet att förstå 

vilket innehåll på webbplatsen som webbplatsägaren anser är viktig. 

4.1.4.2. Filnamn 

Som nämnt ovan bör en webbadress undvika parametrar så långt det går. En webbplats med 

adressformatet "domän.se/index.php?file=da625da56d262da&p=2334" säger inte lika 

mycket som "domän.se/om-frankrikes-ekonomi.php". Använd därför filnamn som är av 

tydlig, beskrivande, karaktär. Även filnamn är sökord i en sökmotor. 

Observera att bindestreck ses som mellanslag hos Google. Använd därför det framför 

exempelvis understreck (Wingqvist, 2011).  

4.1.4.3. Unika webbadresser 

Låt säga att din webbsida har två versioner av samma innehåll, exempelvis en artikel- och en 

utskriftsvänlig-version. Någon person lyckas länka till innehållet på utskriftssidan istället för 

den "riktiga" sidan som du vill att besökare ska nå. Då kan det vara bra, att med hjälp av, 

olika kodtaggar, ange vilken av dessa två sidor som är den primära och som sökmotorn ska 

tilldela anseende samt indexera (läs 4.1.9.3.Canonical). 

4.1.5. Webbplatskarta 

En webbplatskarta även kallad ”sitemap” visar innehållsstrukturen på webbplatsen. Vanligen 

är det en sida som visar alla webbsidor i en hierarkisk lista. En webbplatskarta kan skapas för 

både användare och Googlebot. För användare är detta ett bra sätt att navigera sig på 

webbplatsen om de har svårt att hitta på annat sätt. För Googlebot skapas denna karta i 

form av en XML Sitemap-fil vilket hjälper Google att finna alla sidor på webbplatsen. Utan en 

webbplatskarta för Googlebot kan det ske att sidor missas och inte indexeras. 

4.1.6. Text 

Googlebot kan enbart läsa text, detta innebär att en webbsida måste innehålla någon form 

att text för att den ska kunna indexeras. När man söker på Google så identifieras sökorden 

och ställs mot de ord som finns i Googles databas. Sökorden som sedan matchar bäst 

presenteras på SERP:en i form av träffar.   

4.1.6.1. Rubriksättning 

Rubriktaggar används för att presentera sidans struktur för användarna samt betona det 

betydelsefulla på webbsidan. Det finns sex olika storlekar på rubriker från <h1> som enligt 

Google är den viktigaste till <h6>som är den minst viktiga.  

En nyhetssida skulle exempelvis använda <h1> som rubrik på en nyhet, <h2>som inledande 

text samt själva nyhetstexten som vanlig text (utan rubriktagg). Det är viktigt att använda 

http://sokmotor.nu/author/admin/
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rubriker då de blir lättare för besökaren att navigera sig i texten. Det blir även lättare för 

besökaren att se vad som ska framstå som viktigt och mindre viktigt på webbsidan. Rubriker 

fångar även besökarens uppmärksamhet. 

När man ska använda rubriker finns det vissa saker man bör undvika. Exempelvis ska man 

inte använda rubriker där man istället kan använda sig av andra taggar såsom 

<em>(kursivering) eller <strong>(fetstil). Man bör heller inte blanda rubriktaggar för mycket, 

det kan leda till att besökaren får svårt att ögna igenom texten.  

4.1.6.2. Lättläst 

En lättläst sida gynnar både användare och arbetet för Googlebot. Med lättläst text menar 

Google att man undviker slarv i form av stavfel och grammatikfel m.m. Det är orden på 

webbsidan som genererar svaren i SERP:en, skulle man stava fel så kommer ett felstavat ord 

att indexeras. När man sedan ska söka på Google krävs det att ordet som tidigare indexeras 

stämmer överens med sökfrasen (i detta fall ett felstavat ord).  Man bör även stycka upp sin 

text i stycken, detta från ett användarvänligt perspektiv då Googlebot varken bryr sig om 

storlek, färg eller styckesindelning. 

Man ska undvika att använda liknade eller till och med identisk text på flera sidor av sin 

webbsida. I vissa fall är detta nödvändigt, exempelvis när man behöver en utskriftsvänlig 

version av en sida. Detta bör då beskrivas för Googlebot med hjälp av attributet ”Canonical” 

(läs 4.1.9.3.Canonocal). Google kan, om de märkt att en sida dupliceras, utan att det talats 

om, bestraffa en. Google kan exempelvis ta bort en hel webbplats eller ge en sämre 

rankning. 

4.1.6.3. Förutse sökbeteende 

Google menar på att det är viktigt för en webbplatsutvecklare att förutspå vad en användare 

kommer söka på. Exempelvis kanske en fotbollssupporter med god insyn i klubben söker på 

ordet AIK samtidigt som en mindre erfaren person använder meningen ”Allmänna 

idrottsklubben” (AIK) i sin sökning. Det är då viktigt för webbplatsägaren att få med alla 

dessa ord på hemsidan för att användaren ska få de resultat som förväntas. 

Google har ett verktyg som kan användas för att kontrollera vilka eller vilket sökord en 

besökare angivit för att kommit till just din sida. Denna tjänst heter Google Analytics och är 

väldigt bra för att förutspå användarnas sökbeteende. 

4.1.7. Bild 

Det är vanligt med att bilder förekommer på en webbsida. Bilder är inte att föredra vid 

sökmotoroptimering. En bildinnehållande text säger ingenting för Googlebot. Det går dock 

att sökmotoroptimera en bild med hjälp av vissa medel som förklaras under. 

4.1.7.1. Alt-attribut 

Ett alt-attribut har flera fördelar. Dess huvudsakliga uppgift är att beskriva bilder. Om en 

webbsida inte stödjer att visa bilder kommer alt-attributet att visas istället så att användaren 
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får en hint om vad bilden innehåller. En bild som tar sin användare till exempelvis nästa 

resultatsida kan visas med en pil till höger. Ett alt-attribut till denna bild ska i så fall säga 

”nästa sida” och inte ”en pil som pekar till höger”. 

Man kan använda alt-attribut ur optimeringssynpunkt då vår Googlebot kan läsa och 

indexera texten. Om exempelvis bilden inte är en länk utan bara en bild på en sol så ska 

beskrivningen vara t.ex. ”Vårsol i Kumla”. Detta gör att texten kan indexeras och blir synlig i 

SERP:en. Det är viktigt att ha korta men beskrivande alt-texter för att optimeringen ska bli 

bättre (Google, 2011). 

 

Manipulerad exempelbild som visar en 

dators alt-attribut i en webbshop. 

4.1.7.2. Bildnamn 

Ett passande bildnamn är ett smidigt sätt för skaparen att veta vad bilden föreställer. Men 

det bildnamnet har även stort inflytande för Googlebot. Det är namnet på bilden som 

indexeras och därför är det viktigt att namnet beskriver vad bilden föreställer. Om vi 

exempelvis har en bild på en sol så ska bildnamnet vara just sol. Om sidan är bra optimerad 

kommer en sökning på ordet sol resultera i att solen på webbsidan visas i SERP:en. 

Det är även viktigt att strukturera upp katalogerna till dina filer. En katalog som innehåller 

bilder kan exempelvis heta ”image”, katalogen i sig bör även innehålla två mappar till. En 

mapp för bilder i form av knappar, banner m.m. som inte ska indexeras och en mapp med 

bilder som ska indexeras. Detta gör så att sökvägen till bilderna blir enklare. 

En bild ska innehålla ett kort och koncist filnamn som beskriver bilden (”sol.jpg”), det är inte 

bra att använda sig av en mening exempelvis ”vårsol-i-kumla.jpg”, detta kräver att 

användaren behöver söka på ”vårsol-i-kumla” för att få förväntat resultat (läs 4.1.6.2. 

Lättläst).  

4.1.8. Länk 

En länk är något du kan trycka på för att komma vidare till en annan sida. Länkar kan finnas 

både internt inom webbplatsen eller externt som skickar dig utanför webbplatsen. Länkar 

har en central roll för att din sida ska optimeras med sådant bra resultat som möjligt.  

4.1.8.1. Ankartext 

Ankartext är den klickbara text som användaren klickar på för att komma till den valda 

adressen. En ankartext skrivs: <a href=”url”>Detta är ankartext</a>. En ankartext gör 
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det framförallt enklare för användaren att veta vart länken leder, men även lättare för 

Googlebot att veta vad den länkade sidan handlar om.  

Ankartexter såsom ”sida”, ”klicka här” eller ”artikel” är namn som inte bör användas då de 

inte beskriver för varken användaren eller Googlebot vad sidan egentligen handlar om. Utan 

använd istället en kort men koncis förklaring vad sidan du länkar till innehåller utan att 

använda för långa meningar eller korta stycken. 

4.1.8.2. Inlänkar 

Det finns olika typer av länkar, den första delen kallas inlänkar. Med inlänkar menas de 

länkar som länkas från en annan webbsida till din. Detta brukar kallas off-Page optimering, 

alltså när optimeringen sker från en annan webbsida. Dessa länkar har mer värde om de 

kommer från en webbsida med bra anseende hos Google (bra pagerank exempelvis). Ju fler 

inlänkar med bra anseende desto bättre placeras din webbsida i Googles SERP (läs 4.1.9. 

Webbplatsanseende). Man kan se Googlebot som en spindel som klättrar runt på webben 

bland text och länkar. Varje gång Googlebot hamnar på din sida genom en inlänk så värderas 

den högre och din pagerank kommer öka (med förutsättning att sidan länken kommer från 

har gott anseende). 

4.1.8.3. Utlänkar 

Med utlänkar menas de länkar på din webbplats som pekar till andra webbsidor. Har en sida 

många utgående länkar så fördelas dess styrka upp och mindre anseende delas ut till 

respektive länk, detta brukar kallas ”länkjuice” (se bild).(Allard & Nilsson, 2010) 

 

Bilden beskriver att ju fler 

länkar du skapar på din 

webbplats ju mindre 

anseende får varje länk. 

Du har bara en "kanna" 

att hälla från. Vill du inte 

ge något anseende alls 

exempelvis vid länkar på 

kommentarsfält ska du 

ange attributet 

"nofollow" på länkens 

kodtagg. (läs 4.1.9.1. 

Nofollow) 
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"Länkjuice"- Illustration: Backlund &Grevillius 

Man kan tolka länkjuice som om det vore dåligt att länka vidare till andra webbplatser. Detta 

har aldrig Google nämnt utan de säger att länkar är bra så länge de inte är köpta eller bytta. 

Man ska länka bra material men inte länka för länkandets skull. På så vis kan Google ge rätt 

rank till rätt webbplats. 

4.1.9. Webbplatsanseende 

Google pratar en del om webbplatsanseende. Anseende är något en webbplats förtjänar och 

det är ganska synonymt med din rank. En webbplats med mycket inlänkar från andra högt 

ansedda webbplatser är bra, medan länkar från okända webbsidor inte skapar någon vidare 

rankhöjning. Detta kallar Google för Pagerank. 

En webbplats "smittar" eller går i god för en annan webbplats genom att länka till den. Detta 

är inget man bör undvika utan man ska länka bra material, men inte i överdrift. En intressant 

webbplats med unikt innehåll hamnar ofta i rampljuset. Medan "skräpsidor" (med dåligt 

eller kopierat material) försvinner i mängden eller kanske helt ur resultatet. Man skulle 

kunna säga att en sökmotor utnyttjar oss människor för att bekräfta att dem indexerat bra 

material och placerat det rätt.  

Dåliga länkar till sidor som är anmälda för SEO-fusk eller skadlig kod kan istället skada ens 

egen rank. Länka aldrig till sådana sidor om du inte använder attributet "nofollow" (läs 

4.1.9.1.Nofollow). Bilden nedan illustrerar hur webbplatsanseende fungerar.

 

"Webbplatsanseende"- Illustration: Backlund &Grevillius 
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4.1.9.1. Nofollow 

Nofollow-attributet säger åt en sökmotor att inte följa länkar vidare. Som beskrivet tidigare 

är Googlebot uppbyggd på så sätt att den följer länkar genom olika nivåer för att indexera så 

mycket den bara kan. Nofollow-attribut säger alltså till att Googlebot att inte följa vidare den 

länken. Man kan sätta "nofollow" på antagligen enskilda länkar alternativt på hela sidan via 

en meta-tagg. 

Ofta väljer webbplatsägare att begränsa uppföljningen av användargenererade länkar 

exempelvis genom ett kommentarsfält på sin sida. En besökare skulle annars kunna dela ut 

ditt anseende till dåliga webbsidor och på så sätt både sänka din rank men också höja den 

länkade sidans, en sida du inte vill gå i god för. 

Metataggen för nofollow: <meta name="robots" content="nofollow" /> 

Länk med nofollow: <a href="signin.php" rel="nofollow">logga in</a> 

4.1.9.2. Noindex 

Om man av olika anledningar inte vill att en sökmotor behåller data om en sida så finns olika 

meta-taggar att använda. Attributet "noindex" styr huruvida en sökmotor får indexera sidan 

eller inte. Det finns sedan olika tagg-namn som avgör om detta gäller sökmotorer generellt 

eller bara Googlebot osv. 

Den generella borttagningstaggen ser ut så här:  
<meta name="robots" content="noindex"> 

 

Borttagningstaggen för endast Google ser ut så här:  
<meta name="googlebot" content="noindex"> 

Har sidan redan blivit indexerad i sökmotorn kommer länken tas bort nästa gång sökspindeln 

besöker din sida! 

4.1.9.3. Canonical 

Canonical-attributet har på senare tid blivit mer och mer betydelsefullt inom SEO. Genom att 

använda "canonical" berättar man för sökmotorn att sidan är en kopia av en annan sida 

internt på webbplatsen. D.v.s. att innehåll på två eller fler sidor kan indexeras som endast en 

träff i SERP:en och på så vis bli mer sökbar. Dubblettsidor klassas som "duplicatecontent" 

hos Google och betyder att informationen finns på flera platser. Detta ger negativ förändring 

av din rank. 

Du anger <link rel="canonical" href="http://domän.se/orginal-text.php" /> i 
head-avsnittet på den sida du inte vill prioritera i sökresultatet. 
 

4.1.9.4. 301 Redirect 

För att på bästa sätt berätta för både användare och sökmotorer vilken webbadress som 

gäller vid exempelvis byte av domännamn bör man använda en s.k. 301-redirect. Med denna 
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metod förflyttas en sida permanent till en ny plats. Allt anseende som t.ex. en .com-adress 

får, förs över till .se-adressen om .com har en 301-redirect inställning på sig som länkar till 

den svenska domänen. 

4.1.9.5. Robots.txt 

Filen robots.txt säger åt sökspindeln att hela eller vissa delar av webbplatsen ska utelämnas 

från indexering. I en seriös sökmotor som Google är detta ett bra sätt att begränsa åtkomst 

samtidigt som det för en oseriös spam-robot kan indexeras i alla fall. I vissa fall händer det 

att hackare utnyttjar filen för att snabbt hitta det du vill skydda. Använd därför bara 

robots.txt som ett komplement åt onödig sökbar information. Det bästa för att skydda 

mappar och innehåll är att lösenordskydda dem. 

Robots.txt placeras i root-katalogen för din webbsida och behövs endast om du vill skydda 

någonting som inte har möjlighet att använda en meta-tagg. Exempelvis en bildmapp med 

ikoner. 

4.1.10. Webbskräp 

Googles mål är att hjälpa användare att hitta sidor med bra innehåll som skapar en god 

användarupplevelse. Tyvärr finns det idag webbplatser som går emot Googles riktlinjer, 

detta kallas webbskräp, även känt som black hat eller spam. I jakten på bättre rankning eller 

besökstrafik skapas webbplatser som använder tekniker som inte gynnar besökaren, utan 

där avsikten är att endast nå bättre placeringar. Ett exempel på webbskräp är när en 

webbplats enbart innehåller irrelevant text som inte tillför någonting. Ett annat exempel är 

om webbplatsen innehar text med samma färg som bakgrunden som då på så vis döljs för 

besökaren.   

4.1.11. Webbplatshastighet 

Google har en signal i sin algoritm som kallas ”site speed”. ”Site speed” mäter hur snabbt en 

webbplats svarar på förfrågningar (hämtningar). Att webbplatser svarar snabbt är viktigt, 

inte bara för webbplatsägaren utan för alla internetanvändare. Google har genom interna 

undersökningar konstaterat att en besökare spenderar mer tid på en webbplats som svarar 

snabbt ställt emot en långsam. De har även fastställt att en sida med förbättrad hastighet 

minskar dess driftkostnader. Google tar hänsyn till en snabb webbplats och ger därför den 

bättre rank än en långsam.   
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4.3. Empirisk undersökning av praktiskt SEO 

Här presenteras svaren på intervjufrågorna som besvarar våra frågeställningar. Resultatet är 

en sammanvävd text från respektive intervju. 

4.3.1. Våra respondenter 

Vi har intervjuat fem personer från fem olika organisationer. Alla respondenter arbetar på 

ett eller annat sätt med sökmotoroptimering i privat eller offentlig sektor. I tabellen nedan 

listas yrkesroll, arbetsplats samt antal år för varje person som arbetar med SEO. 

  Anders Bergqvist Jenny Yttermalm Erik Lundell Peter Persson Joakim Trolle 

Yrkesroll Webbkoordinator Webbsamordnare Webbstrateg Webbstrateg 
och VD 

SEO manager 

Arbetsplats Örebro 
Universitet 

Örebro läns 
landsting 

Örebro 
kommun 

Impera Netbooster 

Jobbat med 
SEO i 

12 år 1 år (använt 
namnet SEO) 

3 månader 8 år 4 år 

 

4.3.2. På vilket sätt kommer ni i kontakt med sökmotoroptimering? 

På Örebro Universitet berättar Anders Bergqvist att de använder sig av ett av nordens 

största webbpubliceringsverktyg, EPiserver. Denna tjänst är byggd för att producera bra text 

som b.la. är sökmotorvänlig. Han berättar även att det är viktigt att kontrollera produkten 

som kommer ut för att sedan jämföra den mot vad Google säger.  På Örebro läns landsting 

där Jenny Yttermalm arbetar använder dem också webbpubliceringsverktyget EPiserver. Hon 

berättar att det finns vissa obligatoriska fält där man fyller i nyckelord, ord som bör 

överstämma med de fraser som användaren söker på.  

Anders säger att allt handlar om vad man skriver på webbsidan. Det svåraste är att Google 

rankar sidor olika beroende på vad det exempelvis står i titeln samt hur många gånger ett 

ord eller en sökfras finns med osv. Han nämner även att det ibland kan förekomma personer 

som inte får den sökträff de önskar.  Exempelvis på personalvetarprogrammet kan det hända 

att personer söker på "HR" (Human Resource) utan att få någon träff, detta eftersom ordets 

förkortning inte finns med i texten. Det är ofta orsaken när en användare inte hittar det dem 

söker. Även Jenny tar upp detta exempel och hon menar på att allt för många tror att 

sökmotorn är dålig på att hitta material när det egentligen är upphovsmännen bakom 

webbsidan som gjort fel. Många söker exempelvis på "sommarjobb" och inte "feriejobb" hos 

dem. Något man måste ta hänsyn till. Anders betonar att sökmotorn i sig inte är intelligent 

utan att det är en algoritm som går igenom texten och endast ger resultat för de nyckelord 

som står med. 

Mycket av både Anders och Jennys arbete ligger i att förklara för redaktörer hur saker och 

ting fungerar men även hur man ska göra för att optimeringen ska bli så effektiv som möjlig. 
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Jenny berättar att en redaktör inom landstinget kan vara både läkare, läkarsekreterare, 

sjuksköterska m.fl. personer som i allmänhet inte har någon informatörsutbildning. Uttrycket 

sökmotoroptimering används därför inte ofta utav dem utan lanstinget pratar internt mer 

om hur de ska optimera för besökaren. 

På Örebro kommun berättar Erik att de jobbar med sökmotoroptimering, dock inte så 

mycket i nuläget men att de blivit bättre på det. 

På NetBooster arbetar Joakim Trolle. Han jobbar bland annat med att hjälpa kunder med 

deras webbsidor samtidigt som han bloggar på webbplatsen Seo.se. Han berättar att de har 

internationella samarbeten med deras byråer i andra länder, bland annat Tyskland. Vill en 

kund i Tyskland synas i Sverige så gör vi jobbet och vise versa. 

Peter på Impera berättar att de arbetar med webbkommunikation, strategi, design och 

teknik. Han berättar att det oftast är marknadsföring och försäljning som är drivkraften och 

att sökmotoroptimering är ett viktigt verktyg för att få mer trafik men även rätt trafik till 

webbplatsen. 

4.3.3. Arbetar ni på ett standardiserat eller skräddarsytt arbetssätt? 

På Örebro Universitet arbetar man inte efter något testprotokoll. Anledningen till detta är 

att de har ca: 20 000 olika webbsidor och ca: 200 olika redaktörer som publicerar nya. Det 

skulle inte vara möjligt att granska alla sidor. Istället går de in i efterhand och kontrollerar 

hur Google reagerat på materialet. 

Lanstinget använder sig av PowerPoints, lathundar, handböcker och egna riktlinjer för att 

förmedla, till sina redaktörer, vad man ska tänka på när man skapar en sida. Det är från 

början viktigt att tänka "syfte" och "målgrupp" för att sedan gå vidare med rubrik, titel samt 

vilka nyckelord som ska användas för att få ut förväntat budskap. Jenny har mer den rollen 

att lära ut och förmedla tänket kring SEO, även om nu inte namnet SEO används allt för ofta i 

de sammanhangen. Hon säger att hon bara använt det ett par gånger det senaste året, 2012. 

Däremot har hon pratat mycket om nyckelord, texter, titlar och underrubriker (H-

taggar)m.m. 
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Detta är ett exempel på en bild som Jenny använder i sin PowerPoint när hon ska upplysa sina 
redaktörer om att tänka ur ett SEO-perspektiv. Fler exempel finns som bilagor.  
 
 

På Örebro kommun ska koden leva upp till riktlinjerna i WCAG 2.0 (WCAG är 

webbutformning för folk med funktionsnedsättning (Guarino Reid, Cooper, Caldwell, & 

Vanderheiden, 2008)). Erik berättar att det är grundstandarden för att nå ut bra. Sen handlar 

det om att skriva bra texter med relevant innehåll. Örebro kommun har alltid medborgarna i 

fokus. Är innehållet på webbsidan bra blir resultatet att medborgarna kommer tillbaka. 

Peter Persson som arbetar på Impera berättar att de jobbar på ett sånär standardiserat 

arbetssätt som möjligt. Men han säger att det sällan blir precis så eftersom varje produkt 

skiljer sig beroende på hur webbplatsen är utformad. Han berättar att de hjälper kunderna 

med att analysera fram lämpliga nyckelord, implementera dem samt utbilda kunderna så att 

de själva kan fortsätta optimera sidan i framtiden. Han berättar att sökmotoroptimering inte 

är en tjänst man bara köper, utan man måste behärska det för att kunna utveckla sidan själv. 

Joakim på NetBooster berättar att de enbart arbetar på ett skräddarsytt arbetssätt. Han 

nämner även att de tidigare arbetat både och men att de i dagsläget enbart är skräddarsytt.  

4.3.4. Hur optimerar ni On-Page, webbplatsen & dess olika sökord? 

Örebro Universitet har uppdaterat den internetbaserade programkatalogen 

(utbildningskatalog med sökbara program och kurser) för att den ska bli mer optimerad för 

webben. De har exempelvis, om man glömmer att fylla i description-texten, en metod som 

automatiskt hämtar det första stycket av texten och lägger den i description-taggen. Det 

samma gäller för titel-taggarna som tilldelas sidans namn (rubrik) följt av ett bindestreck (-) 

samt Örebro Universitet.  

På Impera har de inte kommit igång än men att de snart ska börja ”spindla” sidor, berättar 

Peter. (När man ”spindlar” en sida letar man efter ”dublicate content”. Det innebär att en 
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eller fler länkar innehåller samma information (Westergren, 2004)). Även identifiera trasiga 

URL:er som inte leder till något längre och som försämrar webbplatsanseendet. Impera ser 

till att det finns beskrivande text på startsidan, vilket inte alltid är förutsatt på den gamla 

webbplatsen. 

Netbooter har inga givna mallar för hur man optimerar on-Page. Joakim berättar att de alltid 

börjar med en teknisk analys, vilket innebär att de går igenom hela kundens webbplats. De 

kontrollerar sida för sida efter 70-80 olika punkter och skapar därmed en åtgärdsplan för att 

sajten ska överensstämma med Googles riktlinjer. Han berättar att åtgärdsplanen varierar 

beroende på om webbplatsen är välbyggd eller inte. 

Joakim berättar vidare att de senare i samråd med kunden förbättrar sidans innehåll. Detta 

görs oftast tillsammans med en länkstrategi för att få flera inlänkar. (Länkstrategi går ut på 

att identifiera viktiga sökord och matcha dem med relevant information på 

webbplatsen(Ford, 2012)). Det går att göra mycket med en webbsida för att den ska 

optimeras men det går inte att se förändringar över en natt. 

På landstinget berättar Jenny att hon brukar förklara för redaktörerna innebörden av title, 

nyckelord, budskap, länkar samt beskrivning. Hon berättar även att de inte är på det klara 

med hur Googles algoritm fungerar men att de vet hur deras interna sökmotor används. Hon 

förklarar då att deras webbpubliceringsverktyg kräver vissa ifyllda fält som gynnar 

optimeringen internt på webbplatsen.  

Erik på Örebro kommun anser att de inte behöver optimera din webbplats eftersom de är 

den enda kommunen som heter just Örebro kommun. "-Vi är ensamma med att vara Örebro 

Kommun ingen annan kan vara Örebro kommun, så vi kommer alltid högst" förklarar han. 

4.3.5. Vad är det viktigaste i optimeringen enligt er? 

För Örebro Kommun är det viktigaste är att koden validerar och är välstrukturerad genom 

hela webbsidan, samma gäller för Örebro Universitet. Peter Persson på Impera berättar att 

man bör tänka på att Google inte indexerar webbplatser utan enskilda sidor på webbplatser. 

Att optimera kategorisidor för sin produkt är därför en viktig aspekt. Man bör bära 

undersidor på sina huvudsidor för den produkt eller tjänst man erbjuder (läs 

4.1.4.1.Katalogstruktur). En kategorisida kan många gånger sakna innehåll, så man måste 

arbeta fram någon slags sammanfattad övergripande information. Även Joakim Trolle 

berättar att det är viktigt att koden är korrekt utvecklad. Han fortsätter med att säga att han 

tror att all typ av marknadsföring bottnar i bra text, så även när man arbetar med SEO. Bra 

innehåll är stommen för sökmotoroptimering.   

Jenny Yttermalm berättar att de på Landstinget kan se statistik på vilka nyckelord som tagit 

besökarna till deras webbsida. Hon kan sedan analysera om besökarna kommit till önskad 

sida via Google eller från deras egen webbplats. Därtill kan hon kontrollera hur väl 

nyckelorden (som besökarna angav) överensstämmer med landstingets begrepp. 
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5. Analys 
Vi har identifierat tre delar av resultatet som vi anser utmärker SEO. Samtliga delar har en 

egen rubrik och återfinns i analysen. 

Våra respondenter har besvarat hur de arbetar med SEO i praktiken. Det som uppkommit är 

att de använder olika arbetssätt och tillämpningar. Det finns ganska stora skillnader mellan 

hur privata och offentliga verksamheter gör. Ett skäl till det är att de har olika 

utgångspunkter och mål. De privata aktörer vi studerat arbetar med SEO och livnär sig bland 

annat på det. Offentliga verksamheter optimerar sidor för sin egen vinst eller egentligen 

samhällets (besökarna). Skillnaden är alltså att alla inte optimerar direkt för egen förtjänst. 

Vi anser att resultatet besvarar den praktiska användningen bra men att de två grupperna 

inte kan jämföras direkt mot varandra eftersom optimeringen sker i olika syften. 

Sökmotoroptimering används på ett eller annat sätt på alla de organisationer vi intervjuat. 

Flera av de vi pratade med använde sig av webbpubliceringsverktyg, dessa verktyg har redan 

SEO-tänket inbyggt vilket underlättar för redaktören. Titel, description och rubriker var något 

som de flesta tog upp när vi frågade om hur de arbetade med optimering. Dock var det 

sällan respondenterna pratade om t.ex. hur man optimerar en bild(läs 4.1.7. Bild) eller hur 

kataloger kan struktureras (läs 4.1.4.1. Katalogstruktur).Även dessa exempel är en viktig del 

inom SEO som Google belyser.  

Märkvärt hos de privata aktörerna vi har intervjuat är arbetssättet. Vi kan inte helt hävda att 

ett standardiserat arbetsätt är bättre än ett skräddarsytt vid sidoptimering. Resultatet visar 

dock att optimering bygger på struktur och kategorisering som i vilket fall bör följa hela 

webbplatsen på samma sätt.  

Det som många påpekade och som var dominerande när det handlar om att optimera en 

webbplats är att koden validerar och är strukturerad. Det var även en del som nämnde att 

texten på sidan ska vara strukturerad och enkel att förstå samtidigt som den innehåller 

viktiga nyckelord. 

– Det viktigaste är att koden validerar genom hela webbsidan. (Erik, Örebro 

kommun) 

– Det är viktigt att valideringen fungerar samt att koden är strukturerad. 

(Anders, Örebro Universitet) 

5.1. Optimera för besökaren 

Google poängterar ofta att man ska optimera för besökaren och inte för sökmotorn. Detta är 

något som Jenny anammat, även fast det är oklart om hon själv är medveten om det. 

– En redaktör kan vara både läkare, läkarsekreterare, sjuksköterska m.fl. 

Personer som i allmänhet inte har någon informatörsutbildning. Uttrycket 
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sökmotoroptimering används därför inte ofta utan vi pratar mer om hur de ska 

optimera för besökaren. (Jenny, Örebro läns landsting) 

Clay & Esparza som forskat inom samma område som vår studie, har nämnt att demografi 

kring besökaren är viktig. För att exempelvis din webbshopp ska öka sin försäljning bör du 

skriva nyckelord och texter i stil med det din användargrupp eftersöker. Ett stort antal besök 

på webbplatsen är inte speciellt betydelsefullt om inte det leder till köp etc. Ingen köper skor 

i en bilaffär! Det mesta ligger alltså på textförfattaren. Tekniken i webbsidan optimeras med 

riktlinjer om SEO dock stödjer bara dessa riktlinjer informationen du publicerar. Det finns 

inga kända kryphål som gör allt jobb åt dig. För att skriva till sin användargrupp kan det vara 

nyttigt att ta reda på vad som är sökmässigt aktuellt just nu såsom trender och heta ämnen 

etc. 

Enligt Clay & Esparza är det viktigt att känna till sin användargrupps demografi. Att känna till 

vad personer eftersöker med avspegling i deras personlighet och ålder är exempelvis ett 

mycket bra sätt att nå fler potentiella besökare (Clay & Esparza, 2012). Med andra ord kan 

optimeringsresultatet bli bättre genom att känna till besökarna (vilka dem är) ställt mot vad 

webbplatsen erbjuder. 

Respondenterna nämner ingenting om besökarens demografiska bild. Det som ofta glöms 

bort när man sökmotoroptimerar en webbsida är att ta hänsyn till den person som söker 

information. Vad söker besökaren på? Varför? 

5.2. Förutse sökbeteende 

Att tänka på vad för slags nyckelord som används på sidan är viktigt då det är texten som 

indexeras och matchas hos Google. Detta är något som flera av våra respondenter arbetar 

med. Anders på Örebro universitet ger ett exempel: 

– På exempelvis personalvetarprogrammet kan det hända att personer söker på 

HR (Human Resource) utan att få någon träff, detta eftersom ordet inte finns 

med i texten. (Anders, Örebro universitet) 

Det går att härleda till att det är viktigt att förutse sökbeteende, något som Google talar för 

(läs 4.1.6.3. Förutse sökbeteende). Att ha med förståelsen om en besökare använt 

förkortningen eller hela frasens betydelse är mycket betydelsefullt. Ibland kan det vara 

användbart att använda båda i sina textstycken. 

– Det är viktigt för en webbplatsutvecklare att förutspå vad en användare 

kommer söka på. Han eller hon bör få med alla eventuella sökord på hemsidan 

för att användaren ska få de resultat som förväntas (Google, 2011). 

Det finns även verktyg att använda för att ta reda på vilket sökord eller sökfras som tagit 

användaren till webbsidan. På landstinget används ett sådant verktyg: 
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– På Landstinget kan vi se statistik på vilka nyckelord som tagit besökarna till 

webbsidan. Vi kan sedan analysera om besökarna kommit till önskad sida via 

Google eller från deras egen webbplats. Därtill kan vi kontrollera hur väl 

nyckelorden (som besökarna angav) överensstämmer med landstingets 

begrepp. (Jenny, Örebro läns landsting) 

5.3. Webbplatsanseende 

Enligt Google är webbplatsanseende en viktig aspekt. (läs 4.1.9. Webbplatsanseende). Kort 

och gott innebär det den kvalité Google anser du har beroende på hur många inlänkar 

webbsidan fått från andra trovärdiga sidor. Även Clay & Esparza belyser denna aspekt. De 

skriver att ens anseende formas beroende på hur många kvalitetsmässiga webbsidor som 

gott i god för din webbplats i form av inlänkning. 

På Netbooster berättar Joakim om hur de tagit till detta: 

– Vi arbetar bl.a.i samråd med kunden för att förbättrar sidans innehåll. Detta 

görs oftast tillsammans med en länkstrategi för att få flera inlänkar. (Joakim, 

Netbooster) 

Även Impera fokuserar på webbplatsanseende. Peter berättar:  

– Vi ska snart börja "spindla" sidor för att hitta fel såsom ”dublicate content”. Vi 

ska även leta efter trasiga URL:er som inte leder till något längre och som 

försämrar sidors webbplatsanseende.(Peter, Impera) 

Googles riktlinjer har många likheter med våra respondenters svar. Webbplatsanseende är 

en av de delar som de privata aktörerna har bra koll på. Teori och praktik går i det stora hela 

tämligen bra tillsammans, för alla verksamheter. Vi ser möjligtvis vissa kunskapshål i 

optimeringen kring annat än ren text såsom bl.a. länkar och bilder. Om vi blint förutsätter att 

publiceringsverktyg som EPiserver har de SEO-tekniska stöden som krävs tycker vi att 

respondenterna ska fortsätta arbeta med texterna som publiceras. Även inlänkar i form av 

offpage-optimering kan gynna respondenten i fråga. Framförallt tror vi offentliga 

verksamheter behöver lägga mer resurser på det.  
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6. Slutsatser 
Syftet med den här studien var att undersöka ämnet sökmotoroptimering. Vad det är? och 

Hur det används? 

Sökmotoroptimering handlar om att göra sin webbsida lättnavigerad för både besökare och 

sökmotorer. Det handlar helt enkelt om att anpassa webbsidan genom att använda olika 

designelement och inneha bra innehåll. Detta kommer leda till en tydligare webbplats som 

förmodligen kommer generera fler besökare. Genom att sökmotoroptimera kommer även 

din rank öka hos sökmotorer, detta innebär också att din webbsida kommer bli synligare hos 

dem. 

Sökmotoroptimering används hos verksamheter, men på olika sätt. Våra respondenter har 

lite olika svar och mål, men den gemensamma slutsatsen är att SEO är betydelsefull för alla 

verksamheter. Våra respondenters syfte är att sprida sin information vidare oavsett om det 

gäller för en kund eller för sin egen räkning. 

Någonting alla våra respondenter arbetade med, och som vi då ansåg var viktigast, var det 

tre olika begreppen: ”optimera för besökaren”,” förutse sökbeteende” och 

”webbplatsanseende”. 

Nu vill vi avslutningsvis låta dig som läsare tolka om sökmotoroptimering är viktigt. Vad 

tycker du?  
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7. Diskussion 
Det skiljer sig en del mellan de svar vi fått från intervjuerna. Alla respondenter arbetar med 

SEO i olika former. Det har framkommit att sökmotoroptimering innefattar flera olika 

strategier. En del jobbade mer med att lära ut SEO till sina redaktörer andra granskar sidor åt 

sina kunder och besökare. Arbetssätten ser olika ut eftersom att det är olika typer av 

verksamhetsgrupper där vissa har finansiella mål och andra inte. Självfallet blir 

resursplaneringen olika betydelsefull. 

Under intervjuerna framgick det tydligt att ämnet är ganska komplext och att de flesta inte 

arbetar på ett identiskt sätt. En dominans av skräddarsydda SEO-metoder syns även om en 

viss osäkerhet kan uppmärksammas i Netboosters svar. De säger först att de numera 

använder ett skräddarsytt arbetssätt vid arbetet med SEO samtidigt som man kan läsa att de 

utnyttjar en åtgärdsplan med 70-80 punkter vid deras tekniska analys, som även den 

genomförs för varje nytt arbetsobjekt. 

Respondenterna arbetar i stor utsträckning med de riktlinjer som finns inom SEO. Det finns 

en likhet mellan det respondenterna säger och den litteratur Google författat. Exempelvis så 

har Örebro läns landsting beskrivit i sin PowerPoint-bild att redaktörerna ska undvika 

förkortningar i sina textstycken trots att Google säger att förkortningar inte är ett problem så 

länge förkortningen även finns med i texten. Även Örebro Kommun saknar ibland förståelsen 

om hur optimeringsprocessen går till. Att misstro att de alltid kommer ranka bäst bara av 

den anledningen att de heter "Örebro kommun" är missförstått. Det med tanke på vad som 

skulle hända om samhällsviktig information hamnar långt under oseriösa webbforum etc. 

Det som framkommit i den här studien är framförallt att det är viktigt att strukturera 

information vid sökmotoroptimering (David, 2011). Google som sökmotor har satt upp flera 

riktlinjer för hur detta ska ske. Tänkvärt är att de numera får precis som de vill eftersom de 

inte längre behöver anpassa sig mot webben i samma utsträckning som webben anpassar sig 

mot dem. Blickar man bakåt i tiden så är det förstås bara till det bättre. Sökmotorer är 

exceptionella tjänster för att söka och hitta information på nätet även om det egentligen är 

webbsidorna som är indexerade i tjänsten som innehar innehållet vi letar efter. Vill man som 

ägare till en webbplats nå nya besökare bör man lägga ner tid på SEO. Varje enskild detalj är 

kanske inte viktig att utföra. En genomarbetad sida med mycket text innehållande rätt 

nyckelord som inriktats mot rätt besökare är dock en stark rekommendation från oss som 

författare. Vi kan inte se några direkta nackdelar med att följa SEO-riktlinjer ur andra synsätt 

heller då det har andra positiva effekter såsom att webbsidan blir mer användarvänlig och 

lättnavigerad. 

Att förstå hur hela Googles indexeringsalgoritm är uppbyggd är förstås både en 

företagshemlighet och ganska svårt för en vanlig webbplatsägare att ta till sig. Vedertaget 

att konstatera är att teknikutvecklingen går framåt och att sökmotorer måste jobba hårt för 

att hänga med och återge relevanta träffar till sina besökare. Att saker som exempelvis 
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webbplatshasighet har tillkommit i algoritmen är därför inget konstigt. Med så mycket 

information som internet bär, insvept i olika förpackningar och tekniska kodmöjligheter 

behöver tjänsterna ett bra sätt att sortera och ranka. Att försöka finna förståelse för hur en 

sökmotor grundligt indexerar webbsidor med vetskapen om hur användare söker är A och O 

för att lyckas med sökmotoroptimering. 

Något att diskutera är vad som hade hänt om alla världens webbplatsägare hade optimerat 

sina sidor. Bara en träff kan vara högst upp i SERP:en för sitt sökord. Vi tror personligen att 

sökmotoroptimering, on page bara är en förutsättning för att sökmotorer ska kunna läsa en 

sida bra och på så vis inte missa någon indexerbar information. Själva rankningen bygger på 

helt andra, till viss del, hemlighetsfulla aspekter. Känt är i vilket fall att parametrar som 

laddtid, antalet in- och utlänkar samt textrelevans till sökfrasen spelar stor roll. Relevansen 

är med all säkerhet ganska knuten till hur många gånger Googlebot gått förbi informationen 

förut. Sidor som vi vardagligt ser i SERP:en är Wikipedia-länkar och olika tidsskrifter. Orsaken 

är förstås att de har största delen sökmotorvänlig text om aktuella händelser. 

En annan spännande infallsvinkel i den här diskussionen är vad som hade hänt om ingen 

webbplatsägare alls hade optimerat sina webbsidor. Troligtvis hade sökmotorer som Google 

inte kunna utvecklas på samma sätt. Ur Googles riktlinjer kan man härleda att 

struktureringen av information gör det enklare för dem att organisera och rangordna träffar. 

I industrin är löpande bandet det som eliminerade variation och fick produktionen att växa 

flerfaldigt (Pehrsson & Korduner, 2012). Samma utmaning har med stor säkerhet även 

Google haft. Variationen på de 625 miljoner webbsidorna som finns i världen just nu måste 

vara enorm och extremt komplext att organisera. 

Värdeskillnaden av att använda ett publiceringsverktyg och att renodla sin optimering är 

svårt att besvara. En webbplats med textstycken som publicerats med färdig SEO 

formatering kan om verktyget är bra, validera text i obligatoriska optimeringsregler. Medan 

en duktig person i sökmotoroptimering kan tillämpa fler saker i samma tidpunkt som Google 

förändrar algoritmen, förutsatt att han eller hon är påläst. Vi är osäkra på om ett 

publiceringsverktyg verkligen sätter t.ex. "cannonical"-attributet på dubblettsidor, 

automatisk. Om så inte är fallet är den renodlade sökmotoroptimeringen bättre då den inte 

av misstag försämrar webbplatsens rank, förutsatt att man har vetskap om dubblettsidan.  
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9. Bilagor 
För den intresserade har vi skickat med två stycket bilder av sökmotoroptimering från Örebro 

läns landsting. 
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