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Sammanfattning 
I denna uppsats så undersöks det hur man kan hantera sökmotorsoptimeringsproblem i en 

webbapplikation som är utvecklad enligt single page application. En single page application är 

en webbsida eller webbapplikation som är uppbyggd på en enskild HTML-sida. Single page 

application anses idag vara en trend inom webbutveckling och används i allt större utsträckning 

för att bygga webbapplikationer. Sökmotorsoptimering är för många webbsidor och 

webbapplikationer en viktig del för att synas i sökresultat. Det har riktats kritik mot att single 

page application har svårigheter med att hantera sökmotorsoptimering, vilket då gav oss en 

utgångspunkt till frågeställningen “Hur kan man hantera sökmotorsoptimeringsproblemen inom 

single page applications?”.   

 

En kvalitativ metod användes för att undersöka detta problem genom intervjuer med fyra 

respondenter på olika IT-företag i Stockholm och Örebro. Det respondenterna upplevde var att 

det fanns ett problem och att de även hade individuella metoder för att kunna lösa det. Dessa 

metoder hade i sin tur ofta sidoeffekter. Resultatet kunde således visa på att det finns 

tillvägagångssätt för att hantera och lösa sökmotorsoptimeringsproblem när man utvecklar en 

single page application. Respondenternas tillvägagångssätt benämndes som pushState med 

History API, isomorfiska applikationer, söktaggar, Phantom.js och Hashbang. Enligt den teori 

och datainsamling som gjordes kunde man dra slutsatsen att det finns ingen optimal lösning till 

detta problem och vissa lösningar kan även medföra andra sidoeffekter för utvecklarna och 

deras single page application. Uppsatsens innehåll bidrar till att skapa information om en 

växande trend, single page applications, och om dess problem med sökmotorsoptimering. Vi 

ser även över vilka möjligheterna som finns för att lösa detta problem. Vi har inte hittat någon 

undersökandestudie som behandlar detta och vi vill fylla denna kunskapslucka. 
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Begreppslista 

Förkortningar och akronymer 

AJAX - Förkortning av asynchronous JavaScript and XML. Teknik som används för att göra 

anrop till webbservern utan sidomladdning. 

 

JSON - Förkortning av JavaScript Object Notation. Är ett kompakt datautbytesformat som 

används för att utbyta data. Kan även ses som ett alternativ till XML. 

 

MV* - Förkortning av Model-View *. “*” står för de olika varianterna som finns, exempelvis MVC 

och MVVM. Dessa är typer av designmönster som används inom systemutveckling. 

 

SEO - Förkortning av search engine optimization. Översätts till sökmotoroptimisering på 

svenska. Processen för att optimera webbsidor för en bättre position i sökresultatet vid 

användning av sökmotorer. 

 

SPA - Förkortning av single page application. En webbapplikation som består av en enskild sida 

vars innehåll dynamiskt ändras. 

 

SPI - Förkortning av single page interface. Synonym till SPA. 

 

Termer 

Back-end - Bearbetning som sker på servernivå. 

 

Desktop-applikationer - Mjukvara som installeras och används i skrivbordsmiljö för datorer 

eller laptops. 

 

Front-end - Bearbetning som sker vid användargränssnittet. 

 

HTML5 - Senaste versionen av märkspråket HTML, vilket gör att man kan strukturera innehåll i 

ett användargränssnitt. 

 

JavaScript - Programmeringsspråk för webbutveckling. 

 

Traditionell webbutveckling - Webbutveckling av server-side renderade webbsidor. Består 

generellt av flera sidor. 
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1. Inledning 
Google är idag den mest besökta hemsidan i världen och under 2012 gjordes 1,2 biljoner 

sökningar över hela världen enbart på Google. (Alexa, 2014; Google, 2012a) Sökmotorer, som 

Google, erbjuder tillgång till all tillgänglig information och denna typ av teknologi har även 

skapat en form av digital marknadsföring. Möjligheten att vara ett av de första sökresultaten vid 

en sökning med sökmotorer har en tydlig effekt på företag och organisationer på grund av en av 

huvudreglerna inom marknadsföring – syns du inte finns du inte. (Kotler, Keller, Brady, 

Goodman, Hansen, 2012) Informationen som sökmotorer kan erbjuda människor kommer i sin 

tur ifrån att webbapplikationerna är korrekt optimerade. (Kay, 2007) Detta innebär att 

sökmotorsoptimering, search engine optimization, (SEO) har fått en framträdande roll inom 

webbutveckling. 

 

Webbutveckling är ett extensivt ämnesområde som innefattar olika typer av tekniker och sätt. 

För inte en allt för lång tid tillbaka så var inte hemsidor så mycket mer än simpla HTML-sidor 

utan några anmärkningsvärda attribut. Nu för tiden har behovet av funktionalitet och interaktion 

tagit över, vilket ofta skräddarsys till potentiella besökare. Betydelsen av webbutveckling har 

även ökat genom behovet av anpassning till andra typer av enheter som smartphones och 

tablets. (Fink & Flatow, 2014)   

 

En teknik som har börjat ta allt mer plats inom webbutveckling är single page application (SPA). 

(Network World, 2013)  Begreppet SPA innebär ensidesapplikationer eller webbapplikationer 

som enbart består av en enskild HTML-sida, vars innehåll uppdateras dynamiskt genom 

användarinteraktioner. SPAs har dock inte samma lätthet som traditionell webbutveckling, alltså 

enskilda sidor med separata innehåll, har när det kommer till SEO.  

 

Webbsidor och webbapplikationer som är utvecklade enligt SPA har utstått kritik för att SEO-

anpassningen är bristfällig. Detta framträder genom att SPA-utvecklade webbsidor och 

applikationer inte hittas av sökmotorer. Då sökmotorer ofta är människors tillvägagångssätt för 

att hitta information bildas ett problem som påverkar alla som vill ha en SPA-utvecklad 

webbapplikation som företräder dem. (Fink & Flatow, 2014)  

 

1.1 Frågeställning 

Med detta som utgångspunkt i denna studie har vi därför avsikt att svara på följande 

frågeställning: 

- Hur kan man hantera SEO-problemen inom SPA? 

 

Till den huvudsakliga frågeställningen kan man även ställa delfrågor för att utveckla problemet. 

Ytterligare frågor som vi undersöker som stöd för att öka förståelsen och klargöra betydelsen av 

den huvudsakliga frågeställningen är beskrivna i kapitel 1.2. 
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1.2 Problematisering och operationalisering 

Vi väljer att ytterligare problematisera frågeställningen genom dessa delfrågor.  

- Vad är SEO-problem?  

- Vad är SPA-utveckling? 

- Vilka är de bakomliggande orsakerna till SEO-problem inom SPA? 

 

I teorikapitel 3. kommer vi att definiera och resonera kring begreppen SEO-problem och SPA-

utveckling. Via en modell så förtydligas dessa frågors relation och koppling till frågeställningen 

ytterligare, se figur 1. 

 

 
Figur 1. Modell som visar relationen mellan delfrågorna och hur de används för att besvara den 

huvudsakliga frågeställningen. (Källa: egen) 

 

För att kunna besvara på vår huvudsakliga frågeställning så måste vi skapa en förståelse för de 

delfrågor som är kopplade till den. Genom att ta reda på vad SEO-problem är så kan vi få en vy 

över de problem som finns inom optimering av webbapplikationer. En tolkning över vad SPA-

utveckling innebär bidrar med en förståelse för hur SPA är uppbyggt. Genom svaren vi får av 

dessa två delfrågor(delfråga 1 och 2) så kan vi ta reda på vad som är de bakomliggande 

orsakerna till SEO-problem inom utveckling av SPA(delfråga 3).  

 

Orsaker är i sig ett brett begrepp vilket kan innefatta olika betydelser och omfattningar. Det kan 

handla om tekniska orsaker såsom vilket ramverk som används eller hur JavaScript hanteras. 

Orsaker kan även vara mer inriktade mot utvecklarna och dess kompetens vid SPA-utveckling. 

Dessa typer av orsaker kan vara tänkbara som bidragande till SEO-problem inom SPA-

utveckling. 
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1.3 Syfte 

I denna rapport syftar vi till att ta reda på vilka sätt som finns för hur man kan hantera SEO-

problemen inom SPA och hur i såfall. För att få svar på detta granskas relationen mellan SEO 

och SPA för att ta reda på varför problem uppstår vilket även ämnar för att ge en större 

förståelse för området. Vårt mål är att ta reda på vilka tillvägagångssätt som finns för att hantera 

SEO-problem i en SPA. 

 

1.4 Intressenter 

I studien så behandlas problemen med SEO inom SPA vilket medför att våra intressenter bör 

vara av den typ av karaktär som har problem med detta, eller arbetar inom områdena. Tänkbara 

intressenter skulle i så fall kunna sägas vara webb- och systemutvecklare. Övriga intressenter 

är främst studenter som har ett intresse i ämnesområdenas samverkan.  

 

1.5 Avgränsningar 

SPA hyllas av utvecklare som den nya trenden inom webbutveckling. (Le, 2014; Mikowski & 

Powell, 2014) Därför så kommer vi i studien enbart att fokusera på SPA som teknik för 

utveckling av webbapplikationer, och inte så kallad traditionell utveckling. Vi kommer inte lägga 

ett större fokus på implementation av kod för att se hur man löser problem med SEO inom SPA. 

Vi väljer istället att presentera för hur man bör gå till väga för att undvika problem med SEO i 

löpande text. Den sökmotor som vi avgränsat oss till att skriva om är Google då det är den 

största aktören på den marknaden. (Alexa, 2014) 

 

2. Perspektiv 
Göran Goldkuhl (2011) uttrycker perspektiv som att ställa sig utanför sin egen förståelse och 

växla till ett mer objektivt seende. Ett objektivt seende innebär då att man har en större 

medvetenhet och reflektion kring sin egen kunskap. Avdic (2011) menar att detta kan jämföras 

med påståendet “Jorden är platt”. Då ingen kritiserade påståendet så var det även den 

perception människor hade fram till att det började ifrågasättas.     

 

Webbutveckling är ett område som vi under en tid studerat och arbetat inom. Den uppfattning 

som vi har skapat oss av detta område är grundat i vår personliga erfarenhet, vilket innebär att 

vi har ett användarperspektiv. SPA är inte en teknik som vi själva har erfarenhet av som 

utvecklare och SEO har inte varit en del av våra studier och arbete.  

 

Det perspektiv som vi avser att uppsatsen ska fokusera på är dock utvecklingsperspektivet, då 

det är det perspektivet som vi anser är bäst anpassat för att besvara vår frågeställning. 

Anledningen till detta beslut är då ämnena SPA och SEO främst berör utvecklare så är det även 

deras perspektiv som måste beaktas. Då vår kunskap inom områdena inte är baserade på 

erfarenhet så kommer vi till stor del att förlita oss på de respondenter, det vill säga 

intervjupersonerna, som varit delaktiga under processen för uppsatsskrivning, men även vår 

litteraturstudie.  
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2.1 Alternativa perspektiv 

I denna uppsats så skriver vi främst om hur utvecklare uppfattar processen att lösa SEO-

problem inom SPA, perspektivet kan då benämnas som ett utvecklingsperspektiv. Ett alternativt 

perspektiv som kan beaktas skulle kunna vara ett implementationsperspektiv. Ett 

implementationsperspektiv kan i så fall sägas vara mer inriktat på själva implementationen av 

SPA och SEO inom webbutveckling, där fokusen skulle vara mer på kod än på enskilda 

problem som uppstår i samverkan mellan dem.  

 

3. Teori 

3.1 Vad är Single Page Application? 

Single page application (SPA) är ett begrepp som används för att beskriva webbapplikationer 

som enbart använder sig av en enda HTML-sida. Genom användarinteraktioner så uppdateras 

innehållet dynamiskt in på denna sida när det efterfrågas. Webbapplikationen behöver då inte 

ladda om till en helt ny sida för nå nytt innehåll som i traditionella webbsidor. (Wasson, 2013) 

SPA går även under benämningen single page interface (SPI). 

 

3.2 Bakgrund 

SPA är idag ett relativt nytt begrepp inom webbutveckling även fast själva grundidén med SPA 

går att spåra till 2002. En webbapplikation skapades då av Stuart Morris med den funktionalitet 

som idag kännetecknas som SPA. (Morris, u.å.) Vidare så diskuterades SPA-konceptet och 

funktionaliteten under 2003 i en artikel av Galli, Soares och Oeschger (2003). Som begrepp 

myntades SPA först 2005 av Steve Yen. (Wikipedia, 2014) 

 

Konceptet med en enda sida som innehåller diverse funktionalitet som sker utefter interaktioner 

är således inte en ny tanke. Det har funnits i längre tid inom webbutveckling men utan en riktig 

definition. Så äldre tekniker som Flash, Java och Silverlight har tidigare använts för att skapa 

denna typ av webbapplikationer. Vad som kan ses som anledningen till den framfart som SPA 

har upplevt sedan dess är kombinationen av AJAX, HTML5 och den mobila webben. AJAX 

gjorde det möjligt för webbläsare att enbart kunna ladda in sektioner av en webbsida via 

asynkrona anrop, vilket gav utrymme för bättre responsivitet. Webbsidan som helhet behöver då 

inte laddas om utan endast de sektioner som efterfrågas. HTML5 gav ytterligare stöd för 

JavaScript. Den mobila webben är universell och påverkas inte av vilket operativsystem som 

smartphones eller tablets använder. Detta skapar ett behov för mobilanpassade 

webbapplikationer. Dessa tre faktorer har bidragit till att denna typ av utveckling är mer 

lockande för utvecklare. (Fink & Flatow, 2014)  

 

Att SPA blivit allt mer av en trend under de senaste åren kan man bland annat se via Google 

Trends, se figur 2. Detta är en tjänst som visar vad människor söker på och vilken intressevolym 

som finns över valda söktermer. En sökning på single page application visar på en markant 

ökning som skett under fyra år, vilket kan avläsas som att begreppet blivit etablerat och att det 

finns ett ökat intresse för utvecklingstekniken (Google, 2014a). 
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Figur 2. Sökvolymen på webbsökningar med Google på begreppet single page application från 

2004 till 2014-12-17 (Google, 2014a). 

 

Mikowski och Powell (2014) nämner att en av anledningarna till varför populariteten med SPA-

sidor och applikationer har ökat beror på laddningstider. De påpekar att besökare till 

webbapplikationer kan vara kräsna då det nästan alltid finns konkurrenter som kan vara bättre 

och snabbare. Om man väljer att klicka på exempelvis en knapp i en webbapplikation så bör 

den efter högst 1 sekund visa ett resultat för att användaren ska känna sig engagerad. Efter 

denna sekund så börjar man förlora sina användare då de helt enkelt kan börja tänka på annat 

eller besöker en annan webbapplikation istället. Trots detta så är den genomsnittliga tiden för att 

ladda en traditionell sida 11.8 sekunder. En SPA har inte detta problem då den enbart laddar in 

sidan en gång, vilket i sin tur kan vara långsamt, men sedan så behöver användare inte vänta 

på att effekten av sina interaktioner utan det händer direkt. (Powell, 2013) 

 

JavaScript-kodning måste dock ske på en högre skala i SPA-utveckling än i en traditionellt 

utvecklad applikation, då logiken inte sker på servern utan i webbläsaren. Detta kan i sin tur 

skapa ett massivt arbete vilket kan resultera i över 100 000 rader kod, vikten av att följa en god 

standard vid kodning ökar således. (Mikowski & Powell, 2014) 

 

3.3 Utvecklingstekniker 

SPA-utveckling kan definieras som processen för att bygga en webbapplikation som ger 

upplevelsen av en desktop-applikation i en webbläsare. (Mikowski & Powell, 2014) Traditionell 

utveckling och SPA skiljer sig åt inom diverse områden. 

3.3.1 Traditionell webbutveckling 

Traditionella webbapplikationer består oftast av ett gränssnitt som är flersidigt. Detta innebär att 

interaktioner inom dessa typer av webbapplikationer skapar anrop till servern vilket renderar en 

ny HTML-sida. När HTML:en når fram till klienten så uppdaterar/refreshar webbläsaren till den 

nya sidan. Illustration över denna process ses i figur 3. (Mesbah & van Deursen, 2007; Wasson, 

2013) 
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Figur 3. Den traditionella webbapplikations livscykel(Wasson, 2013) 

 

Servern är det centrala inom de traditionella webbapplikationerna och det är där som 

majoriteten av all logik sker. På grund av detta så kan dessa typer av webbapplikationer 

upplevas som långsamma. Varje gång en länk klickas eller ett formulär skickas, så måste det 

hela tiden gå genom servern för att sedan mottas och uppdateras av klienten. Detta kan 

speciellt upplevas som ett problem vid större webbapplikationer om man har en långsam 

internetanslutning. Servern i sig kan även överbelastas vid hög trafik. Beroendet med servern 

gör även att applikationen kräver en fungerande internetanslutning för att kunna hämta och 

lämna data. Klientens huvudsakliga ansvarsområde är enbart att rendera de sidor som den 

erhåller. (Fink & Flatow, 2014; Mikowski & Powell, 2014) 

 

3.3.2 Single page applicationutveckling 

 

“The single-page web interface is composed of individual components which can be 
updated/replaced independently, so that the entire page does not need to be reloaded on each 

user action.” 
Mesbah & van Deursen (2007, s.1) 

 

Tillit på servern är central i traditionella webbapplikationer för att få nytt innehåll via nya sidor. 

SPA-utveckling är till skillnad från traditionell utveckling främst gjord på front-end. SPA kan 

således ta emot anrop och processera dessa utan att behöva uppdatera/refresha till en ny sida. 

Det är detta som är grunden till SPAs liknelse med desktop-applikationer. SPA anses vara 

mellanvägen till de traditionella och desktop-applikationerna. (Fink & Flatow, 2014; Oh, Ahn, 

Jeong, Lim, Kim, 2013) 

 

SPAs livscykel, se figur 4, är annorlunda mot den traditionella i det att SPA laddar enbart ner en 

enda sida via servern. Alla följande interaktioner med servern sker sedan genom AJAX-anrop. 

AJAX-anrop gör det då möjligt att enbart uppdatera delar av applikationen vilket resulterar i att 

applikationen upplevs som mer responsiv och interaktiv. Dessa anrop hämtar vanligtvis JSON-

data som gör att klienten dynamiskt renderar uppdateringen till den enskilda sidan. JSON-data 
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gör det även möjligt att skapa en separation mellan HTML-koden för gränssnittspresentation 

och applikationslogiken med AJAX-anrop och JSON-svar. Detta ger en bättre arkitektur genom 

att det blir enklare att designa och utveckla lager för applikationen, detta då det går att ändra 

HTML-koden utan att störa applikationslogiken. (Wasson, 2013; Oh, Ahn, Jeong, Lim, Kim, 

2013) 

 

 
Figur 4. SPAs livscykel (Wasson, 2013) 

 

3.3.3 Byggstenar inom single page application 

Huvuddelen av SPA-utveckling anses av Fink och Flatow (2014) vara uppbyggt enligt ett antal 

byggstenar. De anser att dessa byggstenar karaktäriserar SPA, tillsammans med att det är 

utvecklat med en enskild sida och interaktion genom JavaScript. Dessa huvudsakliga 

byggstenar är: 

● JavaScript bibliotek och ramverk 

● Routing 

● Template engines 

● HTML5 

● Server back-end API och Representation State Transfer (REST) 

● AJAX 

 

JavaScript är det huvudsakliga språket för en SPA och användning av bibliotek krävs för att 

kunna bygga en interaktiv och responsiv front-end. MV* bibliotek/ramverk är det som agerar 

som grunden för en stabil SPA-arkitektur genom egenskaper som bland annat routing. 

Bibliotek/ramverk som använder sig av MV* designmönster underlättar arbetet med front-end 

och strukturerar upp koden. Exempel på dessa bibliotek/ramverk vid SPA-utveckling är bland 

annat AJAX-baserade Backbone.js, AngularJS, Ember.js och Knockout.js. (Fink & Flatow, 

2014) 

 

Fink och Flatow (2014) skriver att det som utmärker en SPA ifrån alla andra typer av 

webbapplikationer är hanteringen av front-end routing. En SPA kännetecknas av det faktum att 

den består av en ensam sida och det skapar i sig frågor som: Hur ska navigationshistoriken 
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sparas när den inte bara kan gå tillbaka till den tidigare använda sidan? Hur hanterar man i så 

fall bakåt knappen i webbläsaren? (Fink & Flatow, 2014) 

 

Routing i SPA kan oftast underlättas av MV* bibliotek/ramverk eller av andra bibliotek som är 

skapade för att lösa dessa typer av problem. Inom SPA används även “#” som ett tecken för 

routing och navigation. Detta har använts under längre tid för att skapa interna HTML-

bokmärken som länkar till en annan del av sidan, se figur 5.(Fink & Flatow, 2014; W3Schools, 

2014) 

 

 
Figur 5. Vid klick av texten “Läs kapitel SPA” skickas man ner till texten med id:t spa. 

 

De övriga byggstenarnas funktionalitet är (Fink & Flatow, 2014): 

● Template engines används av klienten för att kunna rendera sidan eller delar av sidan. 

● HTML5 används för att skapa den huvudsakliga SPA-sidan och interaktionen med den. 

● Back-end API och REST används för att servern ska kunna agera som ett webbAPI som 

används av applikationen och ser till att servern inte renderar webbsidorna. 

● AJAX använder sig av asynkrona anrop för att kunna delvis kunna rendera en sida. 

 

3.4 Search engine optimization 

3.4.1 Bakgrund 

Antalet existerande webbsidor över internet utgör idag en massiv summa. I december 2014 var 

antalet registrerade domännamn beräknade till 915,780,262 stycken. (Netcraft, 2014) Bland alla 

dessa webbsidor kan det vara svårt för specifika webbplatser att göra sig synliga. Synlighet är 

inte en viktig faktor för alla typer av webbplatser som, till exempel privata bloggar och interna 

företagssystem, däremot för vinstdrivande företag kan det vara en stor fördel att göra sig sedd 

på internet. Det kan vara webbsidor som är skapade för att sälja produkter eller tjänster. I dessa 

fall är vikten av att synas stor för att de ska få så många besökare som möjligt. (Frankel, 2007) 

”Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. You know what you're 

doing but nobody else does." 

 Steuart Henderson Britt, citerat från New York Herald Tribune den 30 oktober, 1956. 

Ett sätt att göra sig hörd bland den massiva djungeln av webbsidor är via sökmotorer. När vi 

stöter på ett problem eller har någon undran över något oklart, vänder vi oss till en sökmotor. 

(Sellberg, 2012) Generellt så använder vi sökmotorer för en av tre saker; forskning, shopping, 

underhållning. Ett exempel på typ av forskning är eftersökningar på hur man ska gå tillväga vid 

takläggning eller vid uppsatsskrivning så kan du söka efter specifik data för det relaterade 

ämnet. Vid shopping så vill man oftast kolla på vad som är det senaste inom den 

produktkategori som man är ute efter, samt få fram en jämförelse av produkterna och vart man 
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kan köpa det för bästa pris. Underhållning kan innebära sökning efter videos, tv-spel eller 

sociala medier. (Dummies, 2014)   

 

3.4.2 Vad innebär search engine optimization? 

SEO, eller vid sin fulla benämning search engine optimization, benämns på svenska som 

sökmotoroptimering. Sökmotoroptimering är en teknik som innefattar optimering av ens 

webbplats för ”crawlers” som existerar i sökmotorer. Syftet med användning av denna teknik, 

SEO, är för att hjälpa ens webbsida att uppnå en högre position i sökmotorns resultatsida. Den 

erhållna positionen i sökresultatsidan påverkar synligheten för webbsidan och är därmed en 

bidragande faktor till webbsidans besökarantal. (Fink & Flatow, 2014) Sökmotoroptimering 

innebär att man anpassar sin webbsida utifrån ett ”recept” som finns i sökmotorns algoritmer för 

att få en så hög position som möjligt i sökresultatet. De vanligaste ingredienserna som de flesta 

av dagens sökmotorer använder sig av är ord, titlar, länkar, ord i länkar och rykte.(Howupdates, 

2013)  

 

3.4.3 Crawlers och indexering 

Hur fungerar det egentligen när vi gör en sökning på webben? Svaret är att sökningen i själva 

verket inte sker i webben utan i sökmotorn vi använder, som i vårt fall är Google. Det som sker 

är att vi söker igenom Googles gigantiska index med information, i form av webbsidor. Detta 

index av webbsidor skapas med hjälp av en ”crawler module” som innehåller ”crawlers”, som 

även kan benämnas som spindlar eller sökrobotar. Googles variant av spindel kallas för 

Googlebot. (Google, 2010) Processen börjar med att crawler-modulen tar emot en mängd 

URL:er och instruerar sedan spindeln om vilka av dessa sidor som ska besökas och laddas 

hem. Webbsidorna från de tillhörande URL:en ”kryps” igenom, det vill säga att spindlarna laddar 

ner webbsidorna som helhet. Den information som kryps igenom och laddas ner är statiskt 

HTML-innehåll. När det inte finns något mer att krypa, eller crawla, igenom i webbsidorna så 

börjar spindeln kolla om det existerar länkar som leder till andra webbsidor. Finner spindlarna 

dessa så fortsätter de krypa igenom webbsidorna som tillhör de upphittade länkarna tills de inte 

finner något mer att gå igenom. När denna process/omgång är slutförd så läggs det till nya 

URL-adresser som inte har indexerats än. (Ledford, 2008) 
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   Figur 6. Förenklad illustration av sökmotorns anatomi (Langville & Meyer, 2006) 

Alla dessa webbsidor som frekvent nästlas igenom och hämtas till sökmotorn utgör en ofantligt 

stor mängd okomprimerad data, se figur 6 för en förenklad illustration. Webbsidorna som helhet 

lagras i sökmotorns så kallade register, eller på engelska, repository. Det som sedan sker är att 

de skickas till sökmotorns indexerare. Indexerarens uppgift är att analysera och extrahera 

information från de hämtade webbsidorna för att sedan lagras i diverse olika databaser, 

sökindex. Denna process, indexering, är uppdelad i flera steg och är något som behöver ske för 

att göra det möjligt att snabbt och effektivt kunna lagra och hämta information ur en databas. 

(Levene, 2010) 

Sökindexet fungerar som ett dataregister, med innehåll av komprimerad information som 

sökmotorn behöver för att kunna matcha och hämta en specifik webbsida. En liknelse till detta 

är indexet i läroböcker. (Levene, 2010) Sökindexet utgörs av flera index som delas in som 

innehållsindex, länkindex samt specialindex. (Langville & Meyer, 2006) 

 

Det första och mest vitala av dessa är innehållsindexet. Information från varje dokument, 

webbsida, analyseras och extraheras till så kallade ”hits”. Hits motsvarar en lista av antal 

förekomster av ett specifikt ord inom ett specifikt dokument. Dessa listor finns för att hålla reda 

på varje ord, dess position i dokumentet, typsnitt samt textstorlek. All denna information sparas 

därefter i innehållsindexet, som är bestående av begrepp indelade i bokstavsordning. Varje 

begrepp förknippas därefter med information om dokumenten där de förekommer. (Brin & Page, 

1998) Länkindexet innehåller hyperlänkar som har analyserats och hämtats från en webbsida. 

Dessa hyperlänkar sparas i en länkfil som består av information om var den kommer ifrån och 

vad den riktar mot. Vid vissa tillfällen går crawler-modulen igenom länkindexet för att se om det 



16 
 

existerar webbsidor som spindlarna ännu inte har besökt. Den sista indexvarianten är 

specialindex som är separata databaser för lagring av exempelvis bilder eller PDF-filer. Dessa 

utgör då egna index, till exempel bildindex samt PDF-index. (Langville & Meyer, 2006) 

 

3.5 Sökmotorsoptimeringsproblem inom single page application 

SPA har problem med SEO av främst en anledning - JavaScript. Som tidigare nämnts i kapitel 

3.1 så består SPAs endast av en enda sida, till skillnad från traditionella webbsidor som oftast 

utgörs av flera statiska sidor. Inom SPA så är det främst AJAX, vars förkortning står för 

“asynchronous JavaScript and XML”, som används för att göra dem dynamiska. Detta 

dynamiska innehåll renderas sedan på klientsidan och bidrar då till att innehållet på sidan kan 

förändras eller förnyas. För sökmotorers spindlar så är denna typ av dynamiskt innehåll ett stort 

problem. Spindlar har ett problem med detta då de inte kan exekvera JavaScript trots att 

webbläsaren i sig klarar av det. Detta innebär att det som spindeln inte kan exekvera, kan den 

inte heller se, vilket då leder till att den inte kommer indexera webbsidan. Om webbsidan inte är 

indexerad så är den inte heller sökbar, vilket då kan skapa stora problem för människor och 

företag med publika webbsidor. (Fink & Flatow, 2014; Google 2012b) 

 

 
Figur 7. Kodexempel modifierat utifrån Google(2014b). 

 

I detta kodexempel, figur 7, så kommer spindeln enbart se titeln och inget mer. En användare 

som går ut på en webbsida med denna kod kommer däremot kunna se innehållet från 

JavaScriptet, som i detta fall är en diskografi. För användaren så är det en helt normal hemsida 

med innehåll till skillnad från spindeln som upplever den som tom. (Google, 2014b) Det som 

användaren ser skulle kunna vara likvärdigt med: 
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Figur 8. Kodexempel modifierat utifrån Google(2014b). 

 

Här i figur 8 ser då användaren en komplett webbsida med innehåll som den kan interagera 

med. För att användare och spindeln ska kunna se samma sak så krävs det att spindeln ser 

hela HTML-koden som exekveras av JavaScriptet. För att spindeln ska få denna information så 

måste den få exekveringsresultatet från servern. Detta är då ett problem då exekvering främst 

sker på klientsidan inom SPAs, vilket resulterar i att spindeln inte får någon information om 

innehållet. (Google, 2014b) 

 

3.5.1 Potentiella lösningssätt 

Som skapare av ett SPA-ramverk, AngularJS, så har inte Google ignorerat den trend som SPA 

är. De säger själva att de har blivit bättre på att indexera webbsidor och applikationer som är 

uppbyggda som SPA. (Google, 2013) För att göra sin SPA synlig för sökmotorer så nämner 

Fink och Flatow (2014) några lösningssätt som kan gynna en SPA och JavaScript-baserade 

webbsidor vid interaktion med en sökmotor. 

Dessa lösningssätt som nämns är: 

 

Hijax 

Detta är ett utvecklingssätt som gör det möjligt för webbläsare, som saknar stöd för JavaScript 

och AJAX, att ändå kunna rendera grundläggande innehåll från Javascript-baserade webbsidor. 

Förutom detta så blir webbsidan även sökvänlig för en sökmotors spindlar. Det som utmärker 
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Hijax är att man redan vid början av utvecklingen planerar sidan för AJAX, men man lägger inte 

till dessa AJAX-funktioner förrän vid slutet av utvecklingsprocessen. 

 

Det som sker är att man vid uppstartsfasen utvecklar en traditionell webbsida som renderas via 

servern. Detta innebär att all data, som länkar och formulär, skickas till servern vilket sedan 

skickar tillbaka de uppdaterade sidorna. Dessa länkar och formulär “hijackas”, kapas, av 

JavaScript om det är aktiverat av webbläsaren. Klienten kommer då att använda sig av AJAX 

istället för det annars server-side renderade innehållet. Detta innebär att servern returnerar då 

enbart nödvändiga information och genom AJAX så renderas enbart delar av sidan med det 

önskade innehållet. Nackdelen med Hijax är att utvecklarna tvingas skriva mycket kod och det 

kan även vid vissa fall leda till duplicering av kod i server- och klientsidan. (Fink & Flatow, 2014; 

Keith, 2006) 

 

Escaped Fragments 

För att lösa SEO problemen som finns med JavaScript och AJAX-baserade webbsidor så gav 

Google (2009) ut en specifikation. Denna specifikation beskriver överenskommelsen mellan 

webbservern och sökmotorns spindlar som indikerar på hur man går tillväga för att göra 

dynamiskt innehåll synligt för spindlar. 

 

En webbsida mottar ett ”AJAX crawling scheme”, som fungerar ungefär som en ritning/karta, för 

hur sökmotorns spindel ska göra för att kunna indexera dynamiskt innehåll. Det som sker är att 

spindeln informeras av webbsidan att den stöds av ett AJAX crawling scheme, denna indikation 

görs via ett tillägg av ett !-tecken i AJAX URL:en. AJAX URL:en www.exempel.se/#kontakt 

benämns som HashFragment och man kan oftast särskilja denna typ av URL mot andra URL:er 

genom att dess syntax innehåller #-tecken, där dess attribut är att påvisa webbsidans tillstånd. 

(Google, 2015) 

 

Webbsidan indikerar för spindeln att den erhåller ett AJAX crawling scheme genom att som 

tidigare nämnt ovan inkludera ett !-tecken efter #-tecknet, som därmed kan nämnas för 

HashBang. (Google, 2015) 

 

www.exempel.se/#kontakt → HashFragment (AJAX URL) 

www.exempel.se/#!kontakt → HashBang (AJAX URL) 

Dessa två varianter av AJAX URL kan båda kallas för “pretty URL”.  

 

För varje AJAX URL erhålls ett HTML-snapshot i server-sidan. HTML-snapshot är all innehåll i 

en webbsida som syns efter exekvering av JavaScript. All exekvering av JavaScript sker redan i 

servern med hjälp av en “Headless browser” som är en mjukvara (API) som fungerar som en 

webbläsare utan ett användargränssnitt. (Google, 2015) 

 

Spindeln modifierar sedan pretty URL, www.exempel.se/#kontakt till 

www.exempel.se/ajax.html?_escaped_fragment_=exempel som benämns för ugly URL. Ugly 

URL används av spindeln vid anrop av ett HTML-snapshot från servern. (Google, 2015) 

Illustration över processen kan ses genom figur 9.  

http://www.exempel.se/#kontakt
http://www.exempel.se/#kontakt
http://www.exempel.se/#!kontakt
http://www.exempel.se/#kontakt
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.exempel.se%2Fajax.html%3F_escaped_fragment_%3Dmystate&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG5JcWDPjzlRQcsPFAE1-k6XyzjMQ
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Figur 9. Googles illustration över Escaped Fragments process (Google, 2015) 

            

Static Website/Application Representation 

SEO-problemen kan lösas genom att använda två versioner av sin webbsida. Den första är en 

SPA. Den andra versionen är en statisk version av din webbsida. Den statiska sidan har samma 

utseende och uppbyggnad som din SPA, men skiljer i innehåll då den är utan AJAX och 

JavaScript. När en spindel har blivit identifierat av webbsidan kan du hänvisa den att istället 

krypa genom den statiska representationen. (Fink & Flatow, 2014) 

 

Detta sätt att lösa SEO-problemet som SPA har är inget som Fink och Flatow (2014) 

rekommenderar eftersom man blir tvungen att skriva mycket duplicerande kod. Det skapas även 

ett behov av att underhålla två olika webbsidor.  

 

4. Metod 
För att kunna besvara vår frågeställning om hur man kan hantera SEO-problemen inom SPA, 

så valde vi att genomföra vår datainsamling genom en kvalitativ intervjustudie. Anledningen till 

varför vi valde att arbeta utifrån detta angreppssätt var för att nå utvecklarnas egna perspektiv. 

Intervjuer är enligt Oates (2012) ett bra sätt för att få mer djupgående och detaljerad information 

om ämnena, samt så påstår Oates att vissa respondenter föredrar att berätta om sina svar och 

inte skriva ner dem.  
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Vi valde således att utföra vår studie i två olika faser, där den första var genom en 

litteraturstudie. Detta skapade kunskap om ämnena och satte en grund för vår egna undran. 

Den andra fasen var en intervjustudie för att kunna se utvecklares egna åsikter och 

tillvägagångssätt kring SEO-problemen med SPA. 

 

4.1 Litteraturstudie 

I denna uppsats så har främst söktjänsten Summon använts för att finna passande litteratur. 

Örebro Universitet (2014) beskriver Summon som en söktjänst som har tillgång till det mesta av 

universitetsbibliotekets samling i form av “böcker, e-böcker, databaser, artiklar, tidskrifter, 

avhandlingar och open access-arkiv”. Vid sökprocessen valde vi i vissa fall att enbart få 

information om de sökord som fanns i kategorin computer science, då akronymerna vi använde 

oss av annars gav tusentals träffar inom irrelevanta områden. Anledningen till varför vi valde 

dessa sökord var för att alla var relevanta till områdena SPA och SEO, vilket innebar att de ofta 

dök upp som nyckelord i våra ursprungliga sökningar. Sökorden som vi tillämpat i söktjänsten 

har vi valt att presentera i tabell 1. 

 

"Single page application" - 161 träffar "Search engine optimization" - 25907 träffar 

"Single page interface" - 49 träffar SEO - 6021 träffar 

SPA - 7727 träffar “Single page application” AND “Search 
engine optimization” - 35 träffar 

SPA AND SEO - 265 träffar “Single page interface” AND “Search engine 
optimization” - 1 träff 

“Dynamic web application” - 1277 träffar “Single page application” AND “SEO” - 8 
träffar 

Ajax AND “web application” - 6726 träffar SEO AND “web application” - 1447 träffar 

Ajax AND SEO - 5862 träffar Ajax AND “Search engine optimization” - 367 
träffar 

Tabell 1. Sökord som användes vid sökning i Summon. 

 

Den litteratur som valdes ut i samband med detta var de som hade en sammanfattning som såg 

relevant ut för vår frågeställning. Böcker, forskningsrapporter och artiklar vars sammanfattning 

hade en tydlig koppling till SPA och SEO valde vi att vidare undersöka. Forskningsrapporter och 

artiklar lästes i dess helhet men för att analysera innehållet i böcker valde vi där att läsa 

inledningen och kapitelnamn för att se om dessa passade vårt kunskapsbehov. Innehållet 

valdes ut efter att en nogrann läsning av dessa genomförts och färgmarkering av relevant 

innehåll gjorts. Vi tog även hänsyn till trovärdigheten av litteraturen genom att se över vilka 

författarna var och främst för böcker, vilket förlag som utgett den. Dessa genomgick en kontroll 

från oss för att se att de hade en bra bakgrund inom området.  

 

Vi sökte även via DiVa, vilket är en söktjänst för studentuppsatser och forskningsrapporter som 

utgetts vid diverse svenska universitet. Även fast vi fann information om SPA och SEO i ett 

antal uppsatser så valde vi att inte använda oss av detta. Uppsatser som behandlade SPA hade 

en mer teknisk inriktning, som hur utvecklingen går till i vissa ramverk och 

programmeringsspråk, vilket vi inte är intresserade av. Angående SEO så valde vi bort dessa 
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på grund av att vi ansåg oss redan ha funnit en större mängd information om området genom 

andra publicerade källor, och att dessa inte gav någon ny kunskap att använda. 

 

4.2 Datainsamling  

Vi valde att använda oss av semi-strukturerade intervjuer som det primära sättet att samla in 

information. Intervjuerna har i samtliga fall skett via personlig kontakt, det vill säga öga mot öga. 

En kvalitativ insamling av data i form av intervjuer ger mer utförliga svar vilket genererar en typ 

av information som vi inte anser att kvantitativa insamlingsmetoder såsom enkäter kan bistå 

med. (Bryman, 2012) Detta gav oss även möjlighet att formulera frågor på ett mer öppet och 

allmänt sätt, vilket senare förtydligas genom de specifika underfrågor som dök upp i samband 

med de ursprungliga frågeställningarna. Vi spelade in intervjuerna med en diktafon och 

intervjutiden varierade mellan 30 till 45 minuter. 

 

4.2.1 Urval 

När det kom till urvalet av respondenter för vår studie utgjordes detta av bekvämlighetsurvalet. 

(Oates, 2012) Bekvämlighetsurvalet utgörs av två olika varianter, svagt bekvämlighetsurval 

samt starkt bekvämlighetsurval. Svagt bekvämlighetsurval innebär att forskarens val av 

respondenter utgörs av de som är lätt tillängliga och finns nära till hands. Detta är inte något 

som vi är i mån av att eftersträva eftersom val av respondenter inte bör avgöras på grund av 

tillgänglighet. Vi har istället valt att utgå ifrån det sistnämnda, starkt bekvämlighetsurval, vilket 

innebär att urvalet fokuserar kring den grupp av respondenter som utgör något samband med 

undersökningssyftet. (Bryman, 2012) 

 

Vi hade vissa uppsatta kriterier för urvalet av våra respondenter. Det var att vi ville ha 

respondenter som arbetar inom IT-branchen och då vi skriver utifrån ett utvecklingsperspektiv 

så var främst webbutvecklare och systemutvecklare av intresse. Oavsett yrkestitel så var det 

viktigaste för oss att dessa hade erfarenhet av SPA och kunskap om SEO. Dessa kriterier 

ställdes upp av oss för att försäkra oss om att respondenterna hade den kunskapen som vi var 

ute efter. Vi fick tag på fyra respondenter genom två tillvägagångssätt. Först så förfrågades 

personliga kontakter inom IT-branchen efter tänkbara kandidater vilket resulterade i att vi fann 

två respondenter. Det andra tillvägagångssättet var via utskickade mail till IT-företag i 

Stockholm och Örebro som gjorde att vi fann två ytterligare respondenter. Dessa mail skickades 

som ett massutskick till företag vars inriktning var webbutveckling. 

 

4.3 Alternativt tillvägagångssätt 

I denna studie så genomförs datainsamlingen via en kvalitativ intervjustudie men ett alternativ 

till detta skulle kunna varit en kvantitativ undersökning. Oates (2012) skriver att kvantitiva 

undersökningar kan ske genom bland annat observationer och enkäter. Dessa typer av 

datainsamling är oftast mer fokuserade på att nå många individer och är inte djupgående på det 

sätt som intervjuer kan vara. Kvantitativa undersökningar resulterar främst i mätbara siffror och 

detta kan man sedan använda för att finna mönster i datan. En fördel som hade kunnats uppnå 

med exempelvis enkätundersökning hade varit möjligheten till att nå ett bredare urval då vi inte 
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skulle varit bundna till ett geografiskt område. Däremot hade en enkät förmodligen inte gett oss 

möjligheten att vara lika djupgående i våra frågor och det skulle inte finnas någon möjlighet att 

ställa specifika följdfrågor. Så den främsta anledningen till att vi valde en kvalitativ 

datainsamlingsmetod istället för kvantitativ var främst för att vi behövde svar som hade möjlighet 

att vara av en mer utredande karaktär.  

 

4.4 Intervjufrågor 

Vi valde att använda oss av semi-strukturerade intervjuer för insamling av data, där frågorna 

formulerades fram så att svaren skulle kunna vara öppna och leda till nya följdfrågor. (Oates, 

2012) Vi skapade en intervjuguide, det vill säga ett dokument med frågor som tas upp under 

intervjuerna.  

 

Först så ställdes erfarenhetsfrågorna som visade om de har den kunskapen som behövs för att 

kunna hjälpa oss besvara frågeställningen. Det andra området var SPA-specifika frågor, där 

ville vi veta vad de använt SPA till och hur detta har gått till. Det sista området var att ta reda på 

vad som kan orsaka problem med SEO inom SPA och hur man väljer att lösa detta. Det är 

viktigt för oss att ta reda på vilket tillvägagångssätt som utvecklaren använde sig av för att 

kunna dra en senare slutsats kring om lösningar till problemet. Vid framtagning av frågorna till 

intervjuguiden så tänkte vi på vilka specifika frågor som skulle behövas för att få vår primära 

frågeställning besvarad. För att underlätta framtagningen av specifika underfrågor så behövde 

vi veta vilka områden frågorna skulle röra sig om. Utöver dessa områden skrev vi enskilt ner 

frågor som vi ansåg var relevanta, vilket vi sedan sammansatte. Vi diskuterade igenom varje 

fråga tillsammans för att sedan gallra dessa utöver de som var av minst relevans. Slutprodukten 

av intervjuguiden bestod av 14 frågor och är bifogad som bilaga 1. 

 

Vi använder oss inte av alla frågor i vårt resultat då frågeställningen och ämnesområden 

ändrats under uppsatsskrivningen. Nedan följer den dåvarande orsaken till varför vi valde 

följande frågor till vår intervjuguide. 

 

Fråga 1 - “Vilken yrkesroll identifierar du dig vid?” 

Denna fråga ställdes för att säkerställa om respondenten uppfyllde de uppsatta kriterier som vi 

hade för vårt urval. 

 

Fråga 2 - “Hur länge har du hållit på med system- och/eller webbutveckling? 

Denna fråga ställdes för att säkerställa om respondenten uppfyllde de uppsatta kriterier som vi 

hade för vårt urval. 

 

Fråga 3 - “Hur många projekt har du arbetat i som använt SPA?” 

För att säkerställa att respondenten faktiskt har kunskap om SPA-utveckling så var det viktigt för 

oss att ta reda på om denne haft någon erfarenhet av SPA. 

 

Fråga 4 - “Vilka andra tekniker förutom SPA har du arbetat med vid webbutveckling?” 
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För att se vilka andra webbutvecklingstekniker som respondenten hade. Ställdes främst för att 

se om respondenten kunde påvisa någon jämförelse av SPA och andra tekniker. 

 

Fråga 5 - “Vilka typer av projekt använde ni SPA till?” 

Denna fråga ställdes för att se storleken på de projekten där SPA använts av utvecklarna och 

där även en efterföljande fråga kring anledningen till användning av SPA i projektet. 

 

Fråga 6 - “Hur upplever ni utvecklingen av SPA i jämförelse med “traditionell utveckling”?” 

Här ville vi få fram respondentens upplevelse kring SPA gentemot den “traditionella 

utvecklingen”, om vilka för- och nackdelar denne såg inom SPA mot det traditionella sättet. 

Detta ger oss information om respondenten har något att jämföra SPA-utveckling med.  

 

Fråga 7 - “När det kommer till själva utvecklingen, vilket eller vilka ramverk har ni använt?” 

För att se om ramverket har en betydelse som en teknisk orsak till problem med SEO, så ville vi 

veta om utvecklare upplevt att vissa specifika ramverk hade större benägenhet att ha denna typ 

av problem. Ramverk är även av en betydande orsak till hur man utvecklar sitt SPA. 

 

Fråga 8 - “Vilka problem har du stött på vid utvecklingen av SPA?” 

För att få en överblick över vad varje enskild respondent upplevt för problem vid utveckling av 

SPA och om de upplevda problem påvisar det som tagits upp i teorin.  

 

Fråga 9 - “Är sökmotoroptimering ett krav som är vanligt hos era kunder?” 

Denna fråga togs fram för att se om SEO verkligen var något som respondenterna behövde 

tänka på vid utveckling av SPA. Ifall detta inte var ett krav för respondenterna kunde man få en 

uppfattning om att SEO inte är någon större faktor som dessa måste tänka på och således inget 

problem. 

 

Fråga 10 - “Alternativ fråga: Varför har ni valt att använda ett externt SEO-företag?” 

Denna fråga ställdes endast om SEO är ett krav inom företagen som respondenterna jobbade 

på, främst för att se om hantering av SEO enbart sker internt. 

 

Fråga 11 - “Har ni upplevt några problem med SEO vid utveckling av SPA?” 

Frågan ger svaret på om SEO faktiskt upplevs som ett problem vid utveckling av en SPA. 

Denna fråga kan därefter leda till ytterligare följdfrågor som vidareutvecklar om varför detta är 

ett problem och hur det uppstår. 

 

Fråga 12 - “Har du lyckats lösa problemen med SEO inom SPA?” 

Frågan togs fram för att säkerställa om respondenten eller företaget respondenten jobbar på, 

lyckats lösa problemet och främst för att senare kunna ta reda på dess lösningssätt 

 

Fråga 13 - “Använde ni er av några av följande metoderna:” 

● Hijax 

● Escaped Fragments 

● Static Web Site/Application Representation 
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● Eget lösningssätt 

För att se om något av lösningssätten som använts är det som identifierats i teorin och/eller om 

respondenterna haft egna lösningar. 

 

Fråga 14 - “Väger fördelarna med SPA upp för nackdelarna som finns med SEO-problemen?” 

Med denna fråga försökter vi få en bekräftelse av respondenten om denne verkligen fann att 

SPA var ett bra alternativ inom webbutveckling. Genom att jämföra det med de problemen som 

finns med SEO så får vi svar på om denna typ av problem är så kritiska att det förhindrar 

utvecklare från SPA-utveckling. 

 

Fråga 15 - “Finns det andra aspekter kring SEO och SPA som ni anser att vi inte tagit upp?” 

Denna sista fråga ställdes för att se om respondenten hade ytterligare tankar eller idéer som vi 

inte hade tagit upp kring SEO inom SPA? 

 

4.5 Etiska aspekter 

Vi har valt att de följa etiska aspekter som Bryman (2012) har ställt upp som krav i en kvalitativ 

studie. Dessa krav är: 

● Informationskravet 

● Samtyckeskravet 

● Konfidentialitetskravet 

● Nyttjandekravet   

 

För att vår kvalitativa intervjustudie ska uppfylla informationskravet kommer vi att i början av 

intervjun informera respondenterna om studiens syfte. Respondenterna informeras om att deras 

deltagande inte är bundet och har där av rätten till att hoppa av. Detta är kopplat till 

samtyckeskravet där de deltagande respondenterna själva bestämmer över sin medverkan.  

Respondenterna kommer även att informeras om att all personlig information samt det som 

sägs under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. All data som samlas in kommer 

enbart tillhöra oss och vi har rätten till att göra egna tolkningar utifrån det som tagits fram. Den 

insamlade datan kommer endast sättas i bruk för studiens syfte. (Bryman, 2012) 

 

4.6 Kritisk granskning av metod och källor 

Bazeley (2013) skriver att konceptet med att kvalitetssäkra kvalitativa metoder sker genom att 

demonstrera en god användning av den insamlade datan och de metoderna som användes 

under processen. Det är då inte datan som visar på kvalité utan det är hur man valt att använda 

den. Att vara genomskinlig med processen och dess resultat är ett sådant sätt för att visa på 

god kvalité enligt Bazeley (2013).  

 

Vi har i denna uppsats försökt att vara genomskinliga genom att tala om hur vi har gått till väga 

för att samla in vår data och varför vi har gjort det på ett viss sätt. Våra egna erfarenheter och 

tankar kring ämnet har tydliggjorts. Vi har under processen för datainsamlingen försökt vara 

självkritiska, och även kritiska mot det insamlade materialet. Genom att visa vilka etiska 

aspekter som vi hade ökar vår genomskinlighet ytterligare. (Bezeley, 2013) 
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När det kommer till den kvalitativa undersökningen och urvalet som gjordes är vi medvetna om 

att bekvämlighetsurvalet inte är det optimala för att studien ska anses vara av hög validitet. 

Detta eftersom det kan bli svårt att få fram generaliserade resultat. (Oates, 2012) I kapitel 4.3 så 

tog vi upp enkät som ett alternativ till studien men vi valde bort detta då vi inte ansåg att det 

skulle ge de ingående svar som vi eftersökte. Ytterligare kritik vi kan uttrycka mot vår valda 

metod är att den resulterade i ett lågt antal respondenter vilket gör att det inte går att ställa 

definitiva slutsatser, istället blir det generella slutsatser utifrån den datan som framkom.   

 

Källorna som vi använt oss av har granskats. Detta genomfördes oberoende på typen av källa. 

När det kom till källor så kollade vi vem eller vilka som stod bakom den och tänkte om 

informationen som de innehöll kunde vara trovärdig. Trovärdigheten kunde bestämmas genom 

bakgrundskoll på författare och genom att kontrollera källorna till källan.  

 

4.7 Metod för analys 

Analysen genomförs utefter de anvisningarna som Bazeley (2013) skriver om i Qualitative Data 

Analysis Practical Strategies. Bazeley uppger att man måste se helheten för att förstå innehållet 

och detaljerna inuti. För vår del innebar detta att först ordagrant transkribera intervjuerna utifrån 

de inspelningarna som gjordes vid intervjutillfällena. Sedan innebar det att läsa igenom hela 

transkriptionen för att skapa en djupare förståelse för helheten. Oates (2012) skriver att man 

sedan kan dela in sin insamlade data i tre olika områden för att kunna identifiera nyckelteman. 

Dessa områden gör att man enbart fokuserar på det som är viktigt då man tagit bort den datan 

som är irrelevant. Vi valde att dela in den insamlade datan i följande tre områden: 

 

Data som hade kunnat vara intressant för vår studie men inte har någon relevans för vår 

huvudsakliga frågeställning 

Det första steg som skedde var att genomföra en datareduktion. All insamlad data som inte var 

relevant för vår frågeställning togs bort. Detta skedde genom att läsa genom transkriptionerna i 

ett flertal iterationer och sedan systematiskt ta bort överflödig data. Den överflödiga datan 

identifieras genom att strikt hålla frågeställningen i åtanke och fundera på om just den 

informationen bidrog något till att svara på frågeställningen. Detta medförde alltså att vi satte 

upp avgränsningar för vilken typ av data vi valde att ha kvar till analys.   

 

 

Data som visar generell information 

Detta steg innehålller data som respondenterna gav oss om deras yrkeserfarenhet samt roll. 

Den här typen av data ger då en överskådlig bild för läsaren om vilka som ger ut och står för 

informationen.  

 

Data som är av relevans 

Det tredje och sista steget berör all de data som vi fann relevant för vår studie. Bedömningen 

över vad som var av relevans gjordes genom att se om dessa data hade något samband med 

vår huvudsakliga frågeställning.  
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För att sedan kunna göra en analys som ska ge svar på frågeställningen så valde vi att använda 

oss av den kvarstående datan för att kunna identifiera mönster. De mönstret som vi fann 

stämde överens med de delfrågor som togs fram i kapitel 1.2, nämligen problem, utveckling och 

orsaker. Då vår frågeställning är “Hur kan man hantera SEO-problemen inom SPA” bedömde vi 

även behovet av ett fjärde område - lösningar. 

De områdena som då kommer att analyseras är: 

● Problem   

● Utveckling 

● Orsaker 

● Lösningar 

 

Svaren från respondenterna som berörde dessa områden skrevs ner i ett textdokument för att 

använda som analysunderlag. Vi följde även rekommendationen av Bazeley (2013) att skriva 

ner våra funderingar och tankar kring svaren som kommentarer. Analysen kunde sedan ske 

genom att jämföra svaren mellan respondenterna samt att sedan se hur väl detta stämde med 

den litteraturstudie som vi tagit fram.  

 

5.  Empiri 
Respondenternas anonymitet försäkras genom att de benämns som “Respondent x”, där x är 

lika med ett slumpvis utvalt nummer. Citat har modifierats för att ta bort utropsord såsom “äh” 

och ”um” etc. Vi valde även ta bort upprepningsord som exempelvis “Det är… SPA innebär ju”, i 

vilket den första delen av meningen tagits bort. Dessa har dock inte ändrat kontexten på texten 

utan ger läsaren ett bättre flöde i texten. 

 

Resultatet av datainsamlingen, intervjuerna, redovisas enligt fyra områden: 

● Respondentens bakgrund och erfarenhet. 

● Hur har utveckling av single page application skett? 

○ Vilka ramverk har använts i utvecklingen? 

● Vilket problem har respondenterna upplevt med sökmotorsoptimering i en single page 

application? 

● Vad är respondenternas lösning till problemet? 

○ Hur mäter man att lösningarna fungerar? 

 

5.1 Respondentens bakgrund och erfarenhet 

Respondent 1 arbetar just nu som vice vd på ett IT-konsultsföretag men har arbetat med 

systemutveckling i 18 år och webbutveckling i ungefär 15 år. Företaget arbetar med 

systemutveckling av affärskritiskasystem. Respondenten har erfarenhet av SPA i tre projekt där 

dessa tre är fullständiga SPA. Hen påpekar även att beroende på hur man väljer att definiera 

SPA, så har den arbetat med projekt som är mer eller mindre SPA där man laddat in vissa delar 

med AJAX. Tidigare erfarenhet inkluderar server-side renderade applikationer. Har kunder vars 
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SPA-system är främst interna, som finanssystem och handläggarsystem, och att externa 

system finns men att dessa tillhör undantagen. 

 

Respondent 2 identiferar sig som designer och utvecklare, där den nuvarande yrkesrollen är 

som designer. Respondenten har hållit på med webb- och systemutveckling i ungefär fem år 

och har tidigare arbetat som konsult. Har arbetat med ett tiotal SPA-projekt, speciellt under tiden 

som konsult där hen uttrycker sig “där hoppar man ju runt bland en massa projekt och i princip 

alla projekt jag var på var single page applikationer". Respondenten har främst arbetat med 

applikationer som använts internt inom företag.  

 

Respondent 3 har arbetat som systemutvecklare i sex år och har varit med i sex stycken SPA-

projekt. Arbetar för tillfället med ett SPA-projekt men har tidigare erfarenhet av Web Forms och 

ASP.NET MVC. Projekten som respondenten arbetat med identifierar hen som större och dessa 

har involverat minst fyra utvecklare. 

 

Respondent 4 har varit yrkesverksam som systemutvecklare i ett halvår och förutom vid 

universitetsstudier så har hen kodat på fritiden i ett och ett halvt år. Respondenten uppger att 

den arbetat i tre till fyra SPA-projekt av små och medelstor storlek, vilket påpekas av hen som 

inte tycker det är särskilt många. Tidigare tekniker som hen använt vid webbutveckling är 

mycket MVC samt Web Forms och nuförtiden SPA.  

 

5.2 Hur har utvecklingen av single page applications skett?  

5.2.1 Vilka ramverk har använts i utveckling? 

Respondent 1 uppger att hen utvecklat SPA för främst interna system och att det ofta inte är en 

ren SPA, utan mer en blandning av SPA-element. I utvecklingen av dessa så uppger 

respondenten att ramverken som hen använt sig av:  

 

“Kan vara en ganska stor flora av ramverk som används men det vanligaste, det som 

efterfrågas med på marknaden nu är ju AngularJS, men då är det främst för interna 

applikationer och som sagt interna single page applikationer”.  

 

Övriga ramverk som hen använt sig av i utveckling är Ember.js och Backbone.js. Hen utvecklar 

detta och säger:  

 

“Om man använder ett ramverk som Angular eller Ember så är laddningstiden på sidan ganska 

lång initialt för att man laddar in väldigt mycket av hela applikationen först. Inte content men 

själva strukturen kring applikationen så har man stora applikationer så kan det rent av bli ett 

problem att det kan bli tung laddning så det gäller att modualisera sina applikationer på ett bra 

sätt”.  

 

Respondent 2 har tidigare använt ett antal olika ramverk för SPA-utveckling men under den 

senare tiden så säger hen: “De ramverk vi använt på sistone är Backbone och nu använder vi 

React i det här projektet. Jag har även testat Ember en del, kollat på Angular och bestämt mig 
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för att det är skräp”. Respondenten utvecklade sitt svar om AngularJS till att det är väldigt lätt att 

gör AngularJS appar på fel sätt. 

 

“Om du tar Ember till exempel, där styrs du väldigt hårt av att skriva kod på ett specifikt sätt för 

att strukturera din applikation, Angular har inte den typen av konventioner som gör att du styrs 

av att skriva koden på ett specifikt sätt. Vilket gör att, om du inte har väldigt bra koll på hur 

grejerna funkar så är det väldigt lätt att få en applikation som är väldigt långsam eller på andra 

sätt som är svåra hålla reda på”. 

 

“Framförallt när man ska bygga mer komplexa projekt så växer AngularJS okontrollerat medans 

React, som är utvecklat av Facebook för väldigt komplexa sajter/applikationer, passar mycket 

bättre då det skalar mycket bättre helt enkelt. React är inte ett fullständigt ramverk utan det är i 

princip vy-delen, så vi använder Backbones modeller och kollektioner för att hålla ordning på 

datan och så använder vi React för att skapa upp vyerna”.  

 

Vid nackdelar till React uttrycker sig hen att:  

 

“Det exekveras ganska mycket JavaScript men det ser till att du aldrig uppdaterar din HTML 

mer än nödvändigt. När jag började för ett år sen hade jag inte valt React om jag hade behövt 

göra en site där till exempel SEO var viktigt. Det är annorlunda nu skulle jag definitivt säga, men 

jag hade inte gjort det när vi började”. 

 

Respondent 3 utvecklar SPA då hen vill ha:  

 

“Lite mer dynamiska hemsidor där man faktiskt kan ändra lite HTML utan behöva gå till servern 

hela tiden”. “Så la vi in Knockout för att hjälpa oss göra dom här grejerna och så blev det att 

göra små grejer. Sen så växte det och så vart det större och större delar som vi gjorde om till 

dynamiska sidor men efter ett tag så kände vi att nu är det typ ett SPA, det är lika bra att testa 

göra ett SPA”.  

 

“Nu har vi utvecklat vårat eget system eller ramverk för det där, hur vi gör våra SPAn. Så vi 

använder bara Knockout för databindningen men resten har vi gjort själva. Så det tycker vi 

känns väldigt bra när man har kontroll på det och det använder vi till alla våra webbsidor nu”. 

 

Andra ramverk som respondent 3 använt sig av i SPA-utveckling är Durandal.js och AngularJS 

där:  

 

“Det passar oss ganska dåligt med Angular. Dom gör mycket bra men också en del saker som 

vi inte tyckte om”.  

 

Respondenten talar mycket om hur man kan bli beroende av ett ramverk och konsekvenserna 

det kan få:  
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“Så om Google lägger ner Angular, dom lägger ju ner saker till höger och vänster hela tiden, då 

är man körd. Så det är ett jättebra argument tycker jag till att använda många mindre beroenden 

än ett jättestort beroende”.  

 

Att istället använda sig av sitt egenutvecklade system eller ramverk uttrycker hen: 

 

“Då kan vi göra det precis som vi vill och vi vet att så här kommer vi behöva ha det. Vi kan jobba 

utefter conventions att om man döper en sak på det här sättet då kommer det att fungera på det 

här sättet och att vi kan ha lite magi där som hjälper oss på vägen, så det är nog dom två 

huvudanledningarna till att inte köra Angular eller Durandal”.  

 

Respondent 4’s SPA-utveckling sker främst med ett eget ramverk:  

 

“Det är något som företaget går framåt med. Vi har inte tidigare haft så många projekt här på 

företaget som är byggda som single page appar utan det är ganska nytt och modernt. Så vi 

försöker lägga upp ett bra referensramverk som är baserat på Knockout.js så att flera på 

företaget kan börja använda det när de bygger deras webb-appar”. 

 

På tal om vilka andra ramverk som respondenten arbetat med säger hen: 

 

“AngularJS har jag ju använt i de flesta projekten som jag har jobbat med då sen jag börja här 

på [företaget]. Sen när jag jobbade på [företag] så använde jag någonting som heter 

Backbone.js som också är ett SPA-ramverk”.  

 

5.3 Vilket problem har respondenterna upplevt med sökmotorsoptimering i 

single page application? 

När det kommer till problem med SEO inom SPA-utveckling säger respondent 1 att hen 

upplever:  

 

“Problem med SEO i en SPA är att man måste ta hänsyn till det på ett helt annat sätt rent 

tekniskt, man måste skapa tekniska förutsättningar för att faktiskt kunna erbjuda en god SEO. 

Det finns massa olika sätt att attackera det där och man måste välja någon tydlig strategi, och 

det är lite lurigt att serva sina sidor på det där sättet. Så att det är mera att det är tekniska 

lösningar som måste till för att det är det som är problemet. Att det är tekniska lösningar som 

måste till för att hantera problem som annars hade varit självklart i en server-side rendered 

applikation”.  

 

Respondenten utvecklar sedan detta med att:  

 

“Strukturen på sidan, alltså hur man delar in det i olika sektioner, man kanske har flera h1:etter 

till exempel på en single page applikation vilket är ett big no-no om man kör en vanlig ren 

HTML-sida och så där. Så det är väl det att man måste hitta tekniska lösningar som blir hållbara 

och som faktiskt funkar också, SEO-mässigt, för man skjuter sig själv i foten om man bygger in 
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kod som är bloated och jobbig att underhålla för i slutändan är det ju ändå så att 80% av 

kostnaden för ett projekt, om man generaliserar i alla fall, ligger helt och hållet i förvaltningen. 

Det är inte själva utveckling av projektet så att om koden är bylsig och grötig och svår att 

underhålla så kommer det bli jäkligt dyrt i långa loppet”. 

 

Respondenten är tydlig med att just prestandan är viktig för SEO, och att trots att SPA kan vara 

en trevlig upplevelse för användaren så uttrycker hen:  

 

“För crawlern kan det ju vara en jobbigare upplevelse. Googlebot kanske inte är lika bra på att 

tolka JavaScript alla gånger så som en browser är till exempel. En server-side rendered sida är 

ju alltid snabbare och kommer ju alltid att vara det för att den kan ju bara oftast leverera direkt 

ifrån cachen då”. 

 

Anledningen till varför respondenten tycker detta är så viktigt är för att man får en lägre 

PageRank om man har en dålig prestanda.  

 

“När man läser upp en SPA-sida då läser du ju upp ofta en hel applikation som sen ska ladda in 

content också. Därefter så kan ju oftast upplevelsen kännas snabbare men den faktiska 

laddtiden är ofta långsammare kanske”.  

 

Den första laddningstiden är långsammare då hela applikationen ska laddas säger 

respondenten och att sedan så ska:  

 

“Allting tillbaka till klienten och det är ganska mycket JavaScript och olika ramar och liknande. 

Sen så springer den iväg för att hämta content, då gör den ju den där laddningen ändå. Sen så 

nästa request när du klickar på en länk på din single page application, den kan ju kännas 

snabbare då för då är allting uppladdat redan, men för crawlern är det ju inte så”.  

 

Hen understycker vikten av upplevd laddningstid mot faktiskt laddningstid.  

 

“Ett sätt är ju att bara att man ritar ut grunderna ganska snabbt och sen så börjar man ladda på 

content AJAX-mässigt. Så brukar det ju se ut i många sidor, att man bara visar above the fold till 

exempel. Det är ju ett sätt att lura användaren att det här känns rappt och bra fast egentligen så 

tar det ganska lång tid att ladda, vilket kan vara jobbigt för en crawler då såklart för den vill ha 

allting på en gång”. 

 

Respondent 2 har stött på problem med SEO vid SPA-utveckling. 

 

"Det generella problemet när du har en SPA och sökmotoroptimering är ju att de flesta crawlers 

inte stödjer JavaScript. Så att då får du bara det som du får vid första sidladdningen utan 

JavaScript, och det gör ju att du inte får någonting indexerat i princip i din applikation”.  

 

Respondent 3 talar om de problem som hen upplevt med SEO i ett SPA-projekt:  
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“Förra året då var det fyra killar här som skrev en webb för att ansöka jobb hos [företaget] och 

den ville vi att den skulle vara sökmotorsoptimerad. Då fick vi klura en del i alla fall, på hur vi 

skulle lösa det. Nu hade inte vi så jättestarka krav på att alla undersidor till huvudsidan skulle bli 

indexerade utan vi ville mest ha till våran huvudsite, det är ingen blogg där man vill komma till 

ett direkt ämne utan att man vill komma till första siten”.  

 

Respondent 4 har stött på problem med SEO vid utveckling av SPA.  

 

"Vi har fått skriva massa kod för att få det att fungera och som allt annat så har vi fått skriva 

massa kod för överhuvudtaget när vi har byggt single page appar. Mycket onödig kod kan man 

anse men jag vet inte ifall det är en nackdel men i slutändan tycker jag ju att man vinner på det. 

Man får ju en riktigt bra struktur på klientsidan och det är användarvänligt och det går snabbt 

och det kan till och med surfas offline när du bygger en SPA-sida".  

 

Respondenten utvecklar sitt upplevda SEO-problem med:  

 

“När man bygger AJAX-baserade hemsidor så indexerar inte sökrobotarna dina webbsidor 

automatiskt åt dig utan du måste göra massa special lösningar för att få det att fungera. Så 

problemet är ju att vi måste, vi måste bygga ut en extra komponent för att få det att funka och 

skriva ännu mer saker”.  

 

Respondenten har även upplevt problem med det egna systemet/ramverket: “Det är routing till 

exempel som är ganska krångligt, tills man kommer på rätt kod, då funkar det klockrent men 

man får klura lite”. 

 

5.4 Vad är respondenternas lösning till problemet? 

Om SEO-problem och tänkbara lösningar inom SPA-utveckling säger respondent 1 att: 

 

“Det finns ju lite olika sätt att göra det där, men pushState är ju en, alltså History API är en del 

som är ganska accepterad. Det ställer ju då krav på att browsern måste vara modern för att det 

ska kunna funka, och det är oftast inget problem i flera av de projekt som vi ser, man har 

ganska moderna browsers överlag. Men det kan ju vara ganska jobbigt om man jobbar med en 

äldre site till exempel att få till en sån grej då. Så det är klart att det finns tekniska problem plus 

att det krävs en extra effort att faktiskt ta hänsyn till det så det är dom problemen som jag ser 

framförallt”.  

 

När respondenten utvecklar sina tankar om lösningar säger hen att:  

 

“Lite beroende på förutsättningarna då så klart, men att kanske diskutera vilken browser som 

ska stödjas det kan ju styra valet av tekniklösning till exempel. Om det ska stödjas på äldre 

browsers så får man lösa det med hashbang varianten kanske istället, och det ställer ju så klart 

krav på back-end då att den ska kunna rendera sidor server-side som man kanske inte hade 

tänkt från början. Lite analys då av vilken målgrupp man vänder sig till”.  
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När respondenten får uttrycka vad hen tror är den vanligaste lösningen för SEO-problem i SPA 

så svarar hen pushState. Som förklaring till detta säger hen:  

 

“Beroende på vilken teknologi du använder, men du lägger upp en URL i webbläsaren som att 

när du klickar på någonting så kan man med hjälp av History API:et lägga upp en URL då i 

webbläsaren så att back-knappen funkar. Du får en URL som är delningsbar”. 

 

Respondenten säger att då den är delningsbar så kommer förfrågningar att göra att så att man 

måste:  

 

“Ner till servern och hämta sin single page sida. Sen så utifrån den då välja, om du hoppar in på 

accounts-sidan på ett accountingssystem och sen någon user till exempel, då kanske du får 

hoppa ner till account-sidan och serva den sidan som den är. Sen så gör du ett uppslag för att 

hämta upp usern AJAX-mässigt”. 

 

Respondent 2 talar om sitt tillvägagångssätt genom att:  

 

“Lösningen på det är att Google har ju en viss JavaScript aktiverat och följer vissa routes, eller 

webbadresser. Iallafall det man vill ha då är ju en applikation som både kan renderas på server 

och hos klienten. Man brukar kalla det isomorfiska applikationer som delar kod mellan server 

och klient och det som börjar komma nu är att förut hade jag krävt att du skriver eller duplicerar 

ganska mycket kod. Då för att få samma routes, för att få den att rendera på samma sätt 

oavsett om den renderar på server eller själva applikationen eller på klientsidan”.  

 

Respondenten utvecklar detta med att: 

 

“Det som börjar komma nu är att ramverk som gör att det blir väldigt lätt att liksom använda 

samma kod både på servern och klient. Så det du behöver göra egentligen är väldigt lite 

anpassning för sökmotoroptimering, och finns det JavaScript på klienten då funkar det, finns det 

inte då gör den en server request och får hela sidan. Jag vet att SVT håller på väldigt mycket 

med det här just nu, de har lanserat en sida tror jag som bygger på det här att du kan stänga av 

JavaScript helt och hållet i browsern. Du kommer få precis samma sida tillbaka. Den måste 

förstås hämta hela sidan då, men det generella problemet är ju i alla fall att du måste duplicera 

väldigt mycket kod för att kunna få bra sökmotoroptimering". Detta kan enligt respondenten vara 

svårt att underhålla och att det är just det som man måste komma ifrån. 

 

Respondent 3 talar angående lösningar kring SEO i en SPA genom att:  

 

“Lösningen fungerade bara så att vi lät Google sköta jobbet så vi ansträngde oss ganska lite. Vi 

la in lite bättre sökord i dom här söktaggarna och anpassade våran AJAX-renderade content så 

att det var bra taggar och bra text där. Men Google hanterar det själva att det laddades med 

information när sidan laddas via AJAX så vi behövde inte bry oss så mycket”.  

 



33 
 

För att nå fram till denna lösning så förklarade hen angående sökmotorsoptimering:  

 

“Vi märkte att vi inte behövde göra det för Google hanterar till viss del AJAX-beroende sidor. 

Dom har ju, eftersom det börjar bli så poppis, att dom själva har skrivit Angular som är ett 

jättestort SPA-ramverk så har ju dom anpassat sin sökmotorindexering till att kunna hantera 

AJAX-laddad data så det funkade ändå. Vi oroade oss ganska mycket innan men sen så funkar 

det”. 

 

Respondent 4 talar om lösningar som:  

 

“När vi gjorde rekryteringsportalen för [företaget] så hade vi som en, vad heter det, en del att få 

till det här med sökoptimering men vi kom faktiskt aldrig så långt. Vi hann bara forska lite kring 

hur man kunde anpassa de här AJAX-sidorna så att de skulle vara sökvänliga”.  

 

Respondenten nämner dock att hen arbetat med att hitta lösningar för SEO-problem på fritiden. 

 

“Jag själv har suttit med några enstaka projekt där jag använt, det finns någonting som heter 

Phantom.js, som är en sådan huvudlös webbläsare. Grejen är att när man går in på en specifik 

URL på en AJAX-hemsida så måste du liksom skicka med, vad ska man säga, innehållet för din 

hemsida i förväg och det görs inte automatiskt. Då har vi använt nånting som kallas för 

Phantom.js som liksom pre-renderar ditt innehåll för hemsidan så när du går in på en specifik 

URL, då säger du till Phantom.js att rendera detta innehåll istället, och det har väl löst några 

utav problemen. Det har ju tagit sån tid att skriva det också så jag vet inte ifall det är något att 

rekommendera för det har ju tagit riktigt lång tid helt enkelt har jag märkt". 

 

Hen utvecklar dock om lösningssätt till SEO-problem som hen inte prövat själv men är 

medveten om: 

 

“Det finns ju lösningar för det här och det kommer säkert fler lösningar i framtiden också. Jag 

vet ju att Gmail är en SPA-hemsida och de har någonting som kallas hashbang, '#!', i deras 

URLer. Det är som ett hashtag samt utropstecken. Det är som ett protokoll som Googles 

sökmotor tagit fram, när de ser ett URL som har ett hashbang i sig, så ska de parsa det 

annorlunda och sen ska de rendera javascript och ladda in det dynamiska innehållet”.   

 

5.4.1 Hur mäter man att lösningarna fungerar? 

För att säkerställa att SPA-sidan eller applikationen är korrekt sökmotorsoptimerad så svarar 

respondent 1 att: 

 

“Vi brukar ju titta i Google Analytics för att jämföra, vi mäter mycket, mätning är a och o överlag. 

Så om man har en befintlig site som man ska skriva, till exempel, till en single page applikation 

då kan man ju titta på i Webmaster Tools eller Google Analytics sen och se hur utfallet har blivit. 

Men en hundraprocentig säkerhet vet man ju såklart inte, jag vet inte exakt hur Googles 

PageRank funkar. Det är ganska få som vet det tror jag. Men man märker ju om trafik försvinner 

såklart på dom siter som vi är med och bygger”. 
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Respondent 3 ser om deras metod var en fungerande lösning genom att det gjordes tester efter 

att de hade gjort efterforskningar på området.  

 

“Vi kom fram till att Google bör kunna hantera det till viss grad. Då gjorde vi ett test, publicerade 

saker som hämtades via AJAX och testade på om vi kunde söka på det efter att det blivit 

indexerat och då kom det fram”. 

 

Respondenten talade även vilket förarbete som krävs.  

 

“För att den ska kunna crawla sig igenom hemsida så krävs det ju att man har jobbat med 

länkar till faktiska undersidor istället för knappar som ändrar JavaScript bara. Så förut så 

jobbade vi mycket med knappar och ‘onclick’ så navigerar vi, men för att Google ska kunna se 

det måste vi ha en länk som man kan se 'ah här borde det finnas mer information eller 

någonting' och då går den ju till den sidan också och indexerar. Så det fick vi ändra på men 

annars så funkar det bara. Sen funkar det inte på Bing men det är ingen som söker på Bing”. 

 

6.  Analys 
För att besvara frågeställningen “Hur kan man hantera SEO-problemen inom SPA?” så används 

den insamlade datan. Här kommer vi då att göra en analys för att se hur respondenterna valt att 

hantera detta problem. Områdena som kommer att analyseras är: 

 

● Problem 

● Utveckling 

● Orsaker 

● Lösningar 

 

6.1 Problem 

Problem är ett brett begrepp och exakt vad man upplever är ett problem kan även variera. Vi 

väljer därför analysera vad ett SEO-problem i en SPA är för respondenterna individuellt. En 

jämförelse kan då genomföras gentemot teorin och mellan respondenter för att se vad som 

anses vara ett SEO-problem och vad respondenterna tror är orsaken.   

 

I tabell 2 så sammanfattas de problem som respondenterna upplevt och vad de anser är 

orsaken till deras problem utifrån deras svar i kapitel 5.3. 

 

 

Respondent Upplevt SEO-problem Orsak till SEO-problem 

Respondent 1 Det krävs mer tekniska 
lösningar, förutsättningarna 
måste bli rätt från början, 

Crawlern är inte lika bra på 
att tolka JavaScript som 
exempelvis en browser.  
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annars kan konsekvensen bli 
att underhållet av koden leder 
till högre kostnader. 
 
SPAs är långsamma att 
initialt ladda in vilket leder till 
en sämre PageRank. 

 
Prestanda är enligt 
respondenten ett av 
attributen för högre 
PageRank, det vill säga ett 
högre resultat i en sökning. 

Respondent 2 Crawlern indexerar inte 
någonting från 
webbapplikationen vilket gör 
att den inte blir sökbar. 
 

De flesta crawlers stödjer inte 
JavaScript. 

Respondent 3 Hade inte så höga krav på 
indexering av en hel hemida 
men för en huvudsida så 
krävdes det ytterligare arbete 
för att indexera hemsidan. 

Uppger ingen orsak till 
problemet. 

Respondent 4 Mycket kod krävs och en 
extra komponent måste 
byggas ut för att få 
sökmotorsoptimeringen att 
fungera. 

Sökrobotarna indexerar inte 

AJAX-baserade hemsidor 

utan speciallösningar krävs. 

 

Tabell 2. Tabell över upplevda SEO-problem och dess orsaker. 

 

Vi skrev tidigare i kapitel 3.5 om varför SEO har problem med SPA. Informationen som vi skrev 

om då var att detta beror då på att JavaScript och AJAX inte kan exekveras av sökmotorns 

spindlar vilket gör att dessa inte kan se innehållet, vilket i sin tur leder till att ingen indexering 

sker. Vi nämnde även i kapitel 3.3.3 att en SPA är uppbyggd på just JavaScript och AJAX. Alla 

respondenter som uppgav ett svar till vad de anser är orsaken till SEO-problem inom SPA 

överensstämmer med detta och det finns en konsensus mellan de olika respondenterna. Den 

bidragande bakomliggande orsaken till att SEO-problem uppstår är enligt denna data JavaScript 

och AJAX.  

 

I den form som problemet visat sig så finns det däremot olika upplevelser även om de alla leder 

till en och samma sak: SEO-anpassning i en SPA kräver extra arbete. Mikowski och Powell 

(2014) talade om hur JavaScript-kodningen måste ske på en högre skala i SPA-utveckling i 

kapitel 3.2 och genom respondenternas svar så kan man se att det påståendet är sant. Det 

extra arbetet som behöver ske verkar främst vara för att kunna få sin sida att kunna bli 

indexerad och inte för att kunna nå en högre position i sökresultat.    

 

Respondent 1 uppger att SPA är initalt långsamma att ladda in vilket stämmer överens med det 

som står i kapitel 3.2. Angående tid så argumenterar dock Powell (2013) att trots den första 

långsamma laddningen så sker sedan effekten av användares interaktioner snabbare. 

Skillnaden mellan respondenten och Powell är att respondenten är mer fokuserad på vilka 
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effekter som denna första laddning har. Det är den enda laddningen som betyder något när man 

vill SEO-anpassa sin sida då spindlarna, enligt respondenten, bedömer en sidas PageRank 

utefter denna.      

 

SEO-problemet som respondenterna upplever visar sig enligt denna analys främst vara i den 

form som vi tidigare skrivit om i kapitel 3.5. Man kan inte indexera sina webbsidor och 

applikationer som är uppbyggda enligt SPA då de är baserade på JavaScript och AJAX vilket 

spindlarna har svårt att läsa. 

 

6.2 Utveckling  

Alla respondenter hade upplevt någon form av problem med SEO inom SPA-utveckling och 

detta trots att erfarenheten skiljer sig åt mellan respondenterna, se tabell 3. Enligt den 

insamlade datan så visar då detta på att problemet inte ligger hos utvecklarna i sig utan snarare 

i att det är en SPA. Som vi skrev i förgående kapitel så är det ytterligare en bekräftelse på att 

problemet ligger i JavaScript och AJAX-hanteringen från spindlarna. 

 

Respondent Utvecklarerfarenhet Antal SPA-projekt 

Respondent 1 18 år systemutveckling 

och 15 år 

webbutveckling 

3 stycken 

”fullständiga SPA” 

Respondent 2 5 år Ett tiotal 

Respondent 3 6 år 6 stycken 

Respondent 4 Ett halvår 3-4 stycken 

Tabell 3. Tabell över erfarenhet som respondenterna har 

 

6.3 Orsaker 

I denna del så analyserar vi om valet och användningen av ramverk kan vara en teknisk 

betydelse för upplevda SEO-problem. Vi har tidigare i uppsatsen skrivit om att en stabil SPA-

arkitektur har sin grund i ramverk, se kapitel 3.3.3. Ramverken ser till att underlätta arbetet med 

front-end och strukturen av koden. Exempel på ramverk som vi gav då var AJAX-baserade 

Backbone.js, AngularJS, Ember.js och Knockout.js. Dessa ramverk, förutom Knockout.js, har 

använts av respondenterna vi intervjuade, se tabell 4. 

 

 

Respondent Ramverk som har använts under SPA-

utveckling 

Respondent 1 AngularJS, Ember.js, Backbone.js 

Respondent 2 Backbone.js, Ember.js, React 
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Respondent 3 AngularJS, Durandal.js, Egenutvecklat 

Respondent 4 AngularJS, Backbone.js, Egenutvecklat 

Tabell 4. Ramverk som använts av respondenterna och deras problem 

 

Respondenterna har liknande erfarenheter av ramverk där AngularJS är det mest dominerande, 

vilket används av samtliga utom respondent 2. Denna respondent argumenterar emot 

AngularJS då hen var kritiskt till strukturen för kodning som används i ramverket. Vi har tidigare 

i inledningen av denna uppsats och i kapitel 1 skrivit om att Google är världens mest besökta 

hemsida och att de själva är skapare av SPA-ramverket AngularJS. Trots att världens mest 

använda sökmotor själva har utvecklat ett ramverk för SPA-utveckling så kvarstår problemet, 

om man tittar på tre av fyra respondenter. Som vi skrev i kapitel 3.3.3 så är alla dessa ramverk 

baserade på JavaScript, vilket även är den huvudsakliga orsaken till SEO-problemen. Vilket 

ramverk som man använder sig av visar sig inte ha en större påverkan på SEO-problem då det 

istället grundar sig i JavaScript och AJAX hantering. 

 

6.4 Lösningar 

Vi kunde i vårt teorikapitel 3.5.1 visa på tre olika metoder för att underlätta sökmotorsoptimering 

i en SPA, dessa tre var Hijax, Escaped Fragments och Static website. Respondenterna uppgav 

inte något av dessa som benämning på sin lösning men beskrivningen av Escaped Fragments 

stämmer överens med det som respondent 1 och 4 kallar för Hashbang. Static Web Site har 

även liknelser med det som respondent 3 namnger isomorfiska applikationer. Detta visar på att 

de lösningssätt som vi lyckats identifiera används som hantering för SEO-problem inom SPA. 

 

Vi har kunnat visa att alla respondenter upplevt ett problem med SEO vid utveckling av SPA och 

i tabell 5 kan vi se vad respondenterna uppgav som deras lösning för detta problem.  

 

Respondent Lösning 

Respondent 1 pushState + History API / Hashbang 

Respondent 2 Isomorfiska applikationer 

Respondent 3 Söktaggar 

Respondent 4 Phantom.js / Hashbang 

Tabell 5. Respondenternas lösningssätt 

 

Genom denna datainsamling så kan vi se att det inte finns ett standardiserat sätt för att hantera 

SEO-problem inom SPA. Att svaren skiljde sig åt visar på att det faktiskt finns flera alternativa 

sätt för hantering av SEO-problem. Detta ger oss informationen att problemet är hanterbart. 

Graden av hur god den här hanteringen är skiljer sig dock emellan respondenterna. Detta kan 

vara en ren teknisk fråga, att lösningarna inte fungerar lika bra, eller så kan det vara ett resultat 

av utvecklarens egna uppställda standard.  
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Alla respondenter som upplevt SEO-problem har således ett sätt för att hantera detta även om 

de flesta av respondenterna är kritiska mot sitt egna lösningssätt. De har upplevt sidoeffekter 

eller andra typer av problem genom sin lösning, se tabell 6. Genom denna så kan man se att 

det är enbart söktaggar som inte har någon uppgiven nackdel. Detta kan då vara ett tecken på 

att man inte behöver anstränga sig för att göra komplexa speciallösningar.  

 

Lösning Sidoeffekt 

pushState + History API Kräver en modern webbläsare 

Isomorfiska applikationer Koden måste dupliceras mycket för få en bra 

sökmotorsoptimering, vilket leder till att det 

är svårt att underhålla koden 

Söktaggar Ingen uppgiven 

Phantom.js Tidskrävande 

Hashbang Ställer krav på back-end att den ska kunna 

rendera sidor server-side, vilket inte 

instämmer fullt med SPA 

Tabell 6. Lösningssätten och deras sidoeffekter. 

 

Två av respondenterna går närmare in på hur man vet att problemet är löst. Respondent 1 

använder sig av mätverktyg som Google Analytics och Webmaster Tools, där hen kan se 

förändringar av trafiken för webbsidor. Respondent 3 använde sig dock mer av testning. Hen 

kom då fram till att även om publicerade saker hämtades via AJAX så indexerades det av 

Google. 

 

Detta kan visa att Google har blivit bättre på indexering av AJAX-baserat innehåll som de själva 

säger i en video om single page applications, se kapitel 3.5.1. Detta problem har i så fall blivit 

mer hanterbart på det sättet att man inte längre behöver lägga ner mycket energi på det. Klarar 

Google av att indexera innehåll utan att utvecklaren behöver göra speciallösningar kan detta 

betyda att det är på väg att bli ett icke-problem. Då vissa av utvecklarna fortfarande kämpar för 

att få en god SEO visar dock på att en optimal lösning inte är framme än, men att svårighet i 

hanteringen av SEO-problem har minskat tack vare de framsteg som sökmotorn i sig har gjort.   
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7.  Slutsatser   
Frågeställningen som vi ställde i kapitel 1.1 var: 

- Hur kan man hantera SEO-problemen inom SPA? 

 

Den slutsats som vi kan dra baserat på den insamlade datan och analysen är: 

 

● Det finns ett flertal lösningar för hantering av SEO-problem inom SPA. 

 

Benämningen SEO-problem kan tolkas på olika sätt. Samtliga respondenter som har arbetat 

eller arbetar med SPA har upplevt SEO som ett problem vid utveckling. Problemet är främst 

sådant att det gör att webbsidan eller webbapplikationen inte blir indexerad, men även 

problemet med att SPA generellt är långsammare att initalt ladda in togs även upp under 

benämningen SEO-problem. I helhet så kan vi utefter datainsamlingen och litteraturstudien 

säga att ett SEO-problem innefattar både en icke-existerande indexering och att en SPA leder 

till sämre resultat i en sökrankning. 

 

Den definitiva slutsatsen som man kan dra efter analysen är att det finns tillvägagångssätt för 

att hantera dessa typer av SEO-problem inom SPA. Vi hade exempel på de identifierade 

lösningarna Hijax, Escaped Fragments och Static Website i vårt teoriavsnitt kapitel 3.5.1, men 

under vår datainsamling fann vi att dessa inte var standardiserade. Utefter respondenternas 

svar och den analys som gjorts kan man konstatera att det finns således många alternativ för att 

anpassa sin SPA till att bli mer SEO-vänlig. Dessa alternativ är då pushState med History API, 

isomorfiska applikationer, söktaggar, Phantom.js och Hashbang. 

 

I alla lösningar utom en så talades det dock om sidoeffekter som uppkommit eller som existerar 

under själva utvecklingen, se tabell 6. Den enda lösningen som inte utstod kritik var söktaggar, 

men då omfattningen av denna studie är liten går det inte och säga om det är det främsta 

lösningen till SEO-problem i en SPA. Detta visar dock på att det är fullt möjligt att hantera SEO-

problem vid utveckling av en SPA. 

 

● Val av ramverk har ingen betydelse för hantering av SEO i en SPA. 

 

Genom vår analys kan vi se att trots att olika ramverk har använts av respondenterna så har 

samtliga fortfarande stött på problem. Vi hade tidigare i kapitel 3.5.1 skrivit om att det är 

ramverken som styr upp SPA-arkitekturen och således har en betydande roll inom SPA-

utveckling. Den tekniska orsaken beror då inte på vilket ramverk man använder, utan det faktum 

att de är JavaScript ramverk. JavaScript och i sin tur AJAX är det som skapar problem för en 

god SEO i en SPA och det är även detta som är den tekniska orsaken till varför SEO-problem 

uppstår oavsett ramverk. 
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8. Bidrag och framtida forskning 

8.1 Bidrag 

Vårt praktiska bidrag är att bidra till en växande trend och upplysa om eventuella problem med 

SPA, i detta fall SEO, som kan uppstå och se om möjligheter finns för att lösa det. Vi har inte 

hittat någon undersökandestudie som behandlar detta och vi vill fylla denna kunskapslucka. 

 

Som teoretiskt bidrag så bidrar uppsatsen med att utöka förståelsen för de problem som uppstår 

med SEO i en SPA och vilka möjliga lösningar som används av utvecklare. Denna uppsats kan 

agera som underlag för insikt i samverkan mellan SEO och SPA samt potentiella lösningar. 

 

8.2 Framtida forskning 

I framtida forskning så skulle ett förslag kunna vara att se närmre på hur man på ett optimalt sätt 

kan anpassa sin SPA till att få en så hög position som möjligt i en sökmotors sökresultatsida.   

 

Ett andra förslag skulle vara att göra en ingående studie i andra problem som finns inom SPA, 

som utöver det kan användas för att antingen stärka eller försvaga argument för användning av 

SPA ytterligare.  
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Bilaga 1 

Frågor till intervju 

 

Erfarenhet: 

1. Vilken yrkesroll identifierar du dig vid? 

2. Hur länge har du hållit på med system- och/eller webbutveckling? 

3. Hur många projekt har du arbetat i som använt SPA? 

4. Vilka andra tekniker förutom SPA har du arbetat med vid webbutveckling? 

 

SPA: 

5. Vilka typer av projekt använde ni SPA till? 

a. Storleken/omfattning på projekten? 

b. Varför valde ni att använda SPA till dessa projekt? 

6. Hur upplever ni utveckling av SPA i jämförelse med “traditionell utveckling”? 

7. När det kommer till själva utveckling, vilket eller vilka ramverk har ni använt? 

 a. Varför valde ni just att arbeta med detta/dessa ramverk? 

 b. Finns det några nackdelar med just dessa ramverk? 

8. Vilka problem har du stött på vid utvecklingen av SPA? 

 

SEO: 

9. Är sökmotorsoptimering ett krav som är vanligt hos era kunder? 

a. Om nej, Är det ändå något ni tänker på vid utveckling av SPA? 

10. Alternativ fråga/väg: Varför har ni valt att använda ett extern SEO-företag? 

 a. Utvecklar i så fall därifrån 

11. Har ni upplevt några problem med SEO vid utveckling inom SPA? 

a. Om ja, Varför tror du att SEO problemet uppstod? 

b. Om nej, hur gick du då till väga för att undvika dessa? 

12. Har du lyckats lösa problemen med SEO inom SPA? 

a. Om ja, hur har du gått till väga för att lösa dessa problem? 

b. Hur vet ni att SEO-problemet är löst? 

13. Använde ni er av några av följande metoderna: 

● Hijax 

● Escaped Fragments 

● Static Web Site/Application Representation 

● Eget lösningssätt 

 a. Varför använder ni er av just den metoden? 

14. Väger fördelarna med SPA upp för nackdelarna som finns med SEO-problemen? 

15. Finns det andra aspekter kring SEO och SPA som ni anser att vi inte tagit upp? 

 

 

 

 

 


