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Abstrakt 
Rapporten handlar om sökmotoroptimering för en ny webbplats. Rapporten täcker 

teorier och praktiska utförda experiment på webbplatsen. Syftet med rapporten var att vi 

skulle få mer kunskap kring sökmotoroptimering speciellt inriktad på Googles 

sökmotortjänst. Vi ville ta reda på hur man kan rankas så högt upp som möjligt på 

sökresultatssidan för specifika sökord. Då vi har läst webbprogrammering i nästan tre år 

utan att utbildningen gett oss några direkta kunskaper kring sökmotoroptimering föll 

detta som ett lämpligt val att fördjupa oss i. Metoder som täcks i denna rapport är 

indexering av en webbplats, rankning, PageRank, generell sökmotoroptimering och 

regionala skillnader på ett sökresultat hos Google. Teorier vi undersökte övergripande 

var om Googles sökmotor, Sandlåda Effekten, PageRank, Textlänkar, Meta taggar, 

Domännamn, Webbplatskartor och Webbdokumentet beträffande deras påverkan för 

sökmotoroptimering. Resultatet blev att webbplatsen vi sökmotoroptimerade rankades 

både bra och mindre bra på nyckelorden samt att webbplatsen blev generellt 

sökmotoroptimerad för sökmotorer. Resultatet från de praktiska experimenten blev 

delvis lyckade och slutsatsen blev att vi fått goda kunskaper om sökmotoroptimering av 

teoristudierna och det praktiska genomförandet. 

Abstract 
The report is about search engine optimization for a new website. The report covers the 

theories and practical experiments carried out on the website. The aim of the report was 

that we would end up with more knowledge about SEO focused on the Google search 

engine service. We wanted to find out how to rank as high as possible on the search 

results page for each specific keyword. As we have read the web-programming in nearly 

three years without the studies given us any direct knowledge of SEO, this dropped as 

an appropriate choice to deepen ourselves in. Methods that covers in this report are the 

indexing of a website, ranking, PageRank, general search engine optimization and 

regional differences in a search results in Google. Theories we investigated was whether 

the overall Google search engine, Sandbox effect, PageRank, Text Links, Meta Tags, 

Domain Name, Site Maps, Website-document and their impact on SEO. The result was 

that the site was search engine optimized, we ranked both good and less good on the key 

words, and the website in general was SEO for search engines. The results from the 

practical experiments were partially successful and it was concluded that we had got 

good knowledge about SEO theory-studies and practical implementation. 
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Förord 
Denna rapport är ett slutmoment för vår utbildning Webbprogrammering vid högskolan 

i Kalmar och som gör oss behöriga till att ta ut en kandidatexamen i datateknik. 

Rapporten är på 15 högskolepoäng och på C-nivå. 

Vi som skriver i rapporten heter Carl Joel Määttä och Per Eriksson, 21 respektive 24 år. 

Vi vill tacka alla användare på webbplatsen som hjälpt oss att komma igång, Tommy 

Löfqvist för hjälp med frågor, Anne Norling för handledningen och Fredrik Ideström 

för serverplats.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Uppsatsen är ett examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng. Arbetet är på C-nivå 

och är slutmoment för utbildningen samt ger behörighet till en kandidatexamen i 

datateknik. 

Internet har vuxit till sig i antal webbsidor och webbtjänster explosionsartat de senaste 

tio åren. Att hitta den relevanta information man söker har blivit svårare då antal 

webbsidor ökat. Att få sin webbsida listad högt upp i sökresultat vid sökning hos 

sökmotorer har blivit svårare då det finns fler webbsidor på internet. Det är allt 

viktigare idag att optimera sina webbsidor för söktjänster om man vill få sin sida 

exponerad. Det finns flertal företag idag som man kan hyra för att utföra 

sökmotoroptimering på en webbtjänst eller webbsida, vilket oftast kostar väldigt 

mycket pengar. En person med grundläggande kunskaper för webbutveckling och 

förståelse för en webbsidas uppbyggnad kan oftast på kort tid och på en låg bekostnad 

lära sig hur man kan utföra grundläggande sökmotoroptimering på sin webbtjänst. 

Idag är det viktigt för en ny webbtjänst att snabbt bli synlig för sökmotorer och vid en 

relevant sökning listas högt upp i sökresultatet. 

Då vi har läst webbprogrammering i tre år utan att ha haft någon teoretisk eller 

praktisk genomgång i någon av kurserna om sökmotoroptimering så kändes det som 

ett lämpligt val att fördjupa sig i eftersom sökmotoroptimering ligger nära vårt område 

för utbildningen så skulle detta bli en merit att ta med sig i arbetslivet och personliga 

projekt. Primära inriktningen vi ville fördjupa oss i var sökmotoroptimering för 

Googles sökmotorotjänst, se kapitel 3.1 eftersom de är störst bland webbsökningar. 

1.2 Syfte 

Vårt syfte var att få mer kunskap om sökmotoroptimering och specifikt för 

söktjänsten Google. Vi ville veta vad man ska tänka på vid skapande av en ny 

webbtjänst ur en sökmotoroptimeringssynvinkel. Var det möjligt att indexeras, se 

kapitel 2.9, på Google under en kort tid samt att rankas, se kapitel 2.6, högt på ett 

sökresultat för ett specifikt sökord och sökfras, se kapitel 2.1. 
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1.3 Mål 

1.3.1 Huvudmål 

Huvudmålet för rapporten var att vi skulle undersöka befintliga teorier kring 

sökmotoroptimering och sedan genomföra en undersökning praktiskt på en 

webbplats. De teorier vi skulle undersöka var om Googles sökmotor, Sandlåda 

Effekten, PageRank, Textlänkar, Meta taggar, Domännamn, Webbplatskartor och 

Webbdokumentet beträffande deras påverkan för sökmotoroptimering. De praktiska 

momenten var att genomföra en generell sökmotoroptimering på webbplatsen baserat 

på teorier vi undersökt och även utföra experiment och undersökningar enligt 

delmålen nedan. Huvudmålet var även att vi skulle förbättra våra kunskaper kring 

sökmotoroptimering. 

1.3.1.1 Delmål 1 - Indexering 

Använda en metod, se kapitel 4.4 för att få en webbplats som ska publiceras och bli 

indexerad inom två dygn. 

1.3.1.2 Delmål 2 - Rankning 

Använda en metod, se kapitel 4.5, för att rankas på topp 10 i ett sökresultat på 

specifika sökord och sökfraser, se kapitel 1.4.1, för en nylanserad webbplats under en 

begränsad tid på tre veckor. 

1.3.1.3 Delmål 3 - PageRank 

Undersök vad påverkan blir för PageRank värdet med två olika domäner, se kapitel 

1.4, två skilda metoder, se kapitel 4.6 och med samma innehåll på webbsidorna för 

båda domänerna. 

1.3.1.4 Delmål 4 – Regional skillnad 

Undersök om det finns en skillnad mellan rankningen på Google.se och Google.com 

för vår webbtjänst. 
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1.4 Avgränsningar 

I undersökningen var vi tvungna att avgränsa oss teoretiskt och praktiskt då det 

berörda ämnet var för stort för att kunna titta på allt. Det teoretiska ämnet 

avgränsades till vad vi tyckte var övergripande för sökmotoroptimering d.v.s. om 

Googles sökmotor, Sandlåda Effekten, PageRank, Textlänkar, Meta taggar, 

Domännamn, Webbplatskartor och Webbdokumentet beträffande deras påverkan för 

sökmotoroptimering. Vi avgränsade oss till metoderna som beskrivs i kapitel 4. Vår 

tidsperiod för insamlingsmätningar är begränsad till tre veckor efter publik lansering av 

webbtjänsten. 

1.4.1 Nyckelord 

För de praktiska målen för experimenten var vi tvungna att avgränsa oss till vissa 

specifika sökord och sökfraser. De tre nyckelorden är de som finns i listan nedanför: 

• Dagens outfit 

• Outfit 

• Wearmyoutfit 

1.4.2 Söktjänst 

Vi avgränsade oss till en sökmotortjänst, Google med domänerna Google.se (språkval 

svenska) och Google.com(språkval engelska) för sökmotoroptimeringen men vi ville 

även se slutresultatet för rankningen på konkurrerande sökmotortjänsterna, Yahoo, se 

kapitel 3.1.3.2, och Live Search se kapitel 3.1.3.1.  
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1.5 Förutsättningar 

För vår undersökning så krävdes det vissa förutsättningar som var att vi hade en 

webbtjänst som fungerade till basis i funktionalitet och som vi kunde utveckla på. En 

annan förutsättning var att vi skulle kunna ha en server som vi kunde utveckla 

webbplatsen på. Vi behövde även vissa ekonomiska resurser till att köpa domännamn.  

1.6 Verksamhetsbeskrivning 

Verksamheten som bedrivs är en webbtjänst med det primära namnet Wearmyoutfit 

och sekundära namnet Youroutfit. Verksamheten vänder sig människor intresserade 

av mode och kläder.  

Webbtjänsten är en webbplats där registrerade medlemmar kan primärt utföra sakerna 

enligt listan nedanför. 

• Lägga upp bilder på *outfits 

• Kommentera andra medlemmars *outfits 

• Rösta på medlemmars *outfits 

• Söka bland medlemmars *outfits 

• Länka till medlemmars *outfits från externa webbsidor 

Webbtjänsten i sig var inte publicerad och fanns inte tillgänglig när undersökningen 

påbörjades. 

* Outfits, Är en kombination av olika klädesplagg och accessoarer. 
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2. Terminologi 
Under terminologikapitlet kommer ett flertal termer att förklaras som kommer att 

användas i denna rapport. 

2.1 Keyword, Keyword phrases 

Svensk översättning: Nyckelord, Nyckelords fras. Skillnaden mellan dessa två är att ett 

nyckelord består av ett ord och en nycklordsfras innehåller flera nyckelord. Exempel 

på nyckelord är: bil, är, ett, fordon, och två nyckelordsfraser skulle kunna se ut såhär: 

bil är ett fordon, lastbild är ett fordon. Ibland används ordet sökord istället för 

nyckelord och sökfras istället för nyckelordsfras. 

2.2 Keyword Position 

Svensk översättning: Nyckelordposition. Man brukar avvända denna term för att 

beskriva vilken placering en webbsida får i ett sökresultat när man söker efter 

nyckelordet på en sökmotortjänst. 

2.3 CTR 

Förkortning för Click-through rate. Svensk översättning: Klickfrekvensen. CTR är en 

procentuell sats som räknas fram genom antal visningar av en länk och antal personer 

som klickat på länken. T.ex. om en länk visas hundra gånger och det är en person som 

klickar en gång på länken så får länken en CTR på en procent. Den används oftast för 

att räkna ut hur lyckat en internetbaserad reklamkampanj är. Se ” CTR - Click-through 

rate”. 

2.4 Keyword stuffing 

Svensk översättning: Nyckelordsfyllning. För att få så många nyckelord som möjligt 

relaterade till en webbsida förekommer det fusk genom t.ex. dold text i form av 

samma färg som bakgrundsfärg. Denna metod kallas keyword stuffing. 
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2.5 Ranking 

Svensk översättning – Rangordning. En rangordning är förhållandet mellan två 

webbsidor där den första antingen är rangordnad ”högre än”, ”lägre än” eller ”lika 

med” den andra webbsidan. Ranking är inte att jämföras med PageRank, se kapitel 2.7. 

Se ”Rankning”. 

2.6 SERP 

Search Engine Results Page. Svensk översättning – Sökmotorresultatsida. SERP är den 

webbsida med resultat som returnerats från en sökning hos en sökmotortjänst. 

Resultatsidan består oftast av en lista med webbsidor i form av en titel, länk till 

webbsidan och en kort beskrivning för webbsidan samt att sökordet fetmarkeras i 

beskrivningen. Se ”SERP”. 

2.6.1 Typer av resultat 

Stora sökmotorer som Google, Yahoo och Live search erbjuder sökningar på specifikt 

innehåll, t.ex. bilder, nyheter och bloggar. De kan även omfatta olika typer av 

resultatlistor: innehållsbaserade, algoritmisk eller organiska söklistor. Dessa 

resultatlistor kan innehålla även sponsrade webbsidor, kartor, definitioner, videor eller 

förslagsgivna sökjusteringar.  

2.6.2 Sponsrade listor 

I SERP förekommer det ofta att de innehåller reklam och det är bland annat med det 

som kommersiella sökmotorer finansierar sin verksamhet. Gemensamma exempel för 

dessa är att de visas på högersidan i SERP i små klassificerade stilar t.ex. ”Google 

Adwords” eller direkt ovanför de viktigaste sökresultaten t.ex. ”Yahoo Sponsored 

search” och ”Google Adwords” i den organiska listan till vänster.  
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Bild 1: Visar hur betalda annonser (Paid Sarch, AdWords) och sökresultatet (Organic Search) 

placerar sig hos Google. Källa: Google.se. 

2.7 Query caching 

Svensk översättning – cachelagringsförfrågan. För att öka prestandan vid sökningar 

lagrar vissa sökmotorer en sparad version av SERP istället för att visa en aktuell sida. 

För att ta hänsyn till nya webbsidor och eventuella ändringar av rankningen uppdateras 

SERP regelbundet av sökmotorer. 

Sökmotorer som använder cachelagring kan resultera i sökningar som ibland är 

föråldrade och nya webbsidor är då frånvarande. Uppdateringar av SERP kan ta flera 

dagar eller till och med flera veckor. 

2.8 HTML 

HyperText Markup Language, förkortat HTML är ett markupspråk eller märkspråk. 

HTML är en webbstandard för presentation av information på webbsidor. 
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2.9 Web Indexing 

Svensk översättning – Webbindexering men även kallat indexering i denna rapport. 

Webbindexering är en metod som sökmotorer använder för att spara ner innehåll på 

webbsidor i sina databaser. Sökmotorernas spindlar letar igenom webbdokument efter 

förekommande ord och fraser, filtyp, tidpunkt för senaste indexering och olika typer 

av metadata. Indexeringen sker för att sökmotorernas användare ska hitta relevanta 

dokument vid en sökning och göra olika sökmetoder möjliga. Se ”Searching the web”. 

2.9.1 Stoppord 

Stoppord i det svenska språket kan vara t.ex. ”och”, ”i” och ”som”. Vissa sökmotorer 

indexerar inte stoppord, som inte anses vara av betydelse. Ska det vara möjligt att göra 

en sökordfrassökning så måste dock dessa ord indexeras av indexeringsprogrammet. 

Se ”Sökmarknadsföring: att köpa konsultstöd för att synas bättre på Internet”. 

2.10 Sökmotoroptimering 

Engelsk översättning: Search Engine Optimization eller förkortat SEO, se 

”Sökmotoroptimering”. I rapporten kommer vi använda skriva sökmotoroptimering 

men hänvisade källor kan Search Engine Optimization förekomma ofta eller SEO. 

Sökmotoroptimering handlar oftast om att få en webbsida att placeras så högt upp 

som möjligt i sökresultatssidan (SERP). Då ordningen för vilken webbsida sker 

automatiskt efter algoritmer baserat delvis av innehållet på en webbsida så finns det 

flertal metoder och teorier om hur man kan gå till väga för att placeras högre upp i 

SERP för sökordet.  

Det finns ett flertal olika sökmotortjänster och dessa använder troligen olika 

algoritmer för rankning av en webbsida. Se ”Sökmotoroptimering”. 

2.11 Webbsida, Webbdokument 

I denna rapport kan termen webbdokument förekomma och då syftar vi på en 

webbsida men ett webbdokument kan även vara en annan typ av dokument som kan 

presenteras på webben. 
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2.12 Webbplats, Webbtjänst 

I denna rapport kan termen webbtjänst förekomma och då syftar vi på webbplatsen. 
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3. Sökmotoroptimerings teori  
Nedan följer teorier som undersöktes övergripande och som var betydande för 

sökmotoroptimering. För varje delkapitel följer en personlig slutsats för varje teori om 

hur vi resonerar kring den. 

3.1 Google 

Den 7 september 1998 grundades internetföretaget Google, av Larry Page och Sergey 

Brin. Google är mest känd för sin söktjänst som finns anpassad för över 160 olika 

språk. Från början var Google, som gick under namnet Backrub, ett skolprojekt vid 

Stanford university. Se ”Google”. 

Grundtanken för Backrub projektet, som finns beskriven i rapporten ”The Anatomy 

of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine”, var att skapa en sökmotor som 

skulle, genom att analysera relationer mellan webbsidor, resultera i bättre sökresultat 

än redan befintliga tekniker som rankade sökresultat baserat på hur många gånger 

sökordet existerade på sidor. Larry och Sergey var övertygade om att webbsidor med 

mest ingående länkar, se kapitel 3.3.1.2, till sig från andra högt relevanta sidor 

associerade med sökordet skulle vara de mest relevanta sökresultaten. 

Söktjänster som Altavista (ägs numera av Yahoo), se ”Altavista”, försökte bredda sina 

tjänster som ledde till att stora delar av SERP innehöll reklam och tog lång tid att 

ladda. Google satsade på ett enkelt, rent och snabbt grässnitt som blev en bidragande 

faktor till deras starka expansion. 

3.1.1 Spider 

Svensk översättning – Spindel (även kallad Web crawler), i rapporten kommer den 

kallas för sökmotorspindel. Googles spindel Googlebot är en sökmotorspindel, som 

söker och hämtar webbsidor från webben och överför dem till Googles indexerare.  

Googlebot fungerar ungefär som en webbläsare som skickar en förfrågan till en 

webbserver och laddar ner en hel webbsida som lämnas till indexeraren. Spindeln 

följer länkar på en webbsida och laddar ner webbsida för webbsida.  
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Genom att använda flera datorer för Googlebot kan webbsidor hämtas mycket fortare 

än en vanlig webbläsare och kan begära tusentals olika webbsidor samtidigt. Se ” How 

Google works”. 

3.1.1.1 Metoder att hitta webbsidor 

Googlebot använder två olika metoder för att hitta webbsidor på webben. Spindeln 

kan antingen hitta webbsidor själv genom att följa länkar från andra webbsidor eller via 

länkar till webbplatser som är inskickade manuellt till Google genom ett formulär som 

finns på ”Add your URL to Google”. I formuläret kan man själv anmäla till Google att 

man vill få sin webbplats indexerad av Googlebot. Se ” How Google works”. 

3.1.2 Algoritm 

När en sökning sker på Google används en algoritm som beräknar vilka svar som ska 

presenteras på sökordet och resultatens rangordning. Hur algoritmen ser ut är av 

naturliga skäl inte offentlig, bara något som går att spekulera i. Sökalgoritmen baseras 

på olika faktorer, en del är de som skrivs i hela kapitel 3. 

3.1.2.1 Ett försök till att återskapa 

Rand Fishkin gjorde ett eget exempel på hur Googles sökalgoritm skulle kunna se ut i 

artikeln ”A Little Piece of the Google Algorithm – Revealed”, men i ett kraftigt 

förenklat uttryck. Fishkins exempel såg ut såhär: 

“GoogleScore = (KW Usage Score * 0.3) + (Domain Strength * 0.25) + (Inbound Link Score * 

0.25) + (User Data * 0.1) + (Content Quality Score * 0.1) + (Manual Boosts) – (Automated & 

Manual Penalties)” 

3.1.3 Andra sökmotortjänster 

Många sökmotortjänster finns ute på webben som konkurerar med Google och alla 

har olika sökalgoritmer för sökresultaten. Företaget Nielsen Online presenterade en 

rapport den 22 september 2008 statistik över Amerikas mest populära sökmotorer för 

augusti 2008, baserat på antal sökningar som gjorts. Se ”Nielsen Online announces 

august U.S. search share rankings” för rapporten. Resultatet visade att Google var 

störst med 60 procent av alla sökningar, följt av Yahoo med 18.1 procent och Live 

Search med 10.7 procent. 
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Bild 2: Topp 10 sökmotortjänster för augusti 2008, rankat för sökningar i USA 

3.1.3.1 Live Search 

Live Search som från början hette MSN Search är Microsofts sökmotortjänst och en 

stor konkurerande söktjänst till de ledande sökmotortjänsterna Google och Yahoo. 

Microsoft släppte MSN Search 1998 och i början av 2009 påbörjades interna tester av 

en ny sökmotor som kallas Kumo och kan vara en ersättare till Live Search. Se ”Live 

Search”. 

3.1.3.2 Yahoo! 

Det amerikanska företaget Yahoo är en portal och sökmotortjänst som grundades 

1994 av Jerry Yang och David Filo. Enligt webbanalysföretag, bland annat Alexa 

Internet, lockade domänen Yahoo.com minst 1575 miljoner besökare 2008. Yahoos 

globala nätverk får daterat oktober 2007, 3.4 miljarder sidvisningar per dag i 

genomsnitt, vilket gör dem till världens näst mest besökta webbsida. Se ”Yahoo”. 

3.1.4 Slutsats 

Slutsatsen av detta är att största delen av alla sökningar på alla sökmotortjänster sker 

via Google, baserat på den statistik som är tagen i USA. Varför Google blev den 

största sökmotortjänsten idag är något som antogs vara att Googles sökmotor gav mer 

relevanta sökresultat än konkurerande sökmotortjänster vid tidpunkten när Google 

lanserades. Även om Google står för de flesta av sökningarna enligt statistiken så har 

Yahoo och Live Search tillsammans nästan en tredjedel av alla sökningar. Det kan 

därför vara bra att sökmotoroptimera en webbplats för Yahoo och Live Search. Skulle 

man välja att inte göra det så finns det potentiellt en tredjedel av besökare att gå miste 

om. 
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3.2 Sandbox Effect 

Svensk översättning – Sandlåda effekt. Teorin om sandlådeeffekten, se ” The Google 

Sandbox Theory” och "Google Sanbox Filter”, är omskriven och debatterad men 

aldrig bekräftad officiellt av Google. Fenomenet kring sandlådeffekten som 

observatörer uppger att de har observerat är att Google tillfälligt minskar rankningen 

för en webbsida på nyregistrerade domäner och placerar dem i det som då brukar 

kallas sandlådan. Detta tros vara för att motverka sätt som sökmotoroptimerare 

använder för att manipulera delvis Googles PageRank genom att exempelvis skapa 

många inkommande länkar till en ny webbplats från andra webbplatser som de äger 

innan de ens skapat webbsidan som länkas till. 

Det hävdas också att det finns en omvänd sandlådeeffekt där nya webbsidor med bra 

innehåll men utan ingående länkar, temporärt rankas högre för att främja det 

ekologiska byggandet av webben. 

3.2.1 Existens 

Då teorin om sandlådeeffekten aldrig blivit bekräftad av Google kan man inte säkert 

säga att den existerar. Vissa hävdar att de sett tydliga effekter som bevisar dess 

existens, medans vissa andra hävdar tvärtom att de har sett effekter som motbevisar 

dess existens. 

David George som har över 20 års erfarenhet av IT och bland annat skrivit boken 

”The ABC of SEO” motsäger påståendet om att sandlådeeffekten tillämpas på alla nya 

webbsidor. 

 “He states that he created a new web site in October 2004 and had it ranked in the top 20 Google 

results for a target keyword within 1 month” David George – Sandbox Effect. 

Rand Fishkin arbetar som sökmotoroptimerare och författare till böcker om 

sökmotoroptimering. Han är en av dem som påstår att sandlådeffekten existerar och 

förklarar i artikeln ”Google’s Sandbox Still Exists: Exemplified by Grader.com” sin 

teori. Han gjorde ett experiment på en webbplats innehållande fyra underdomäner där 

han gjorde sökningar hos sökmotortjänsterna Google, Live Search och Yahoo. 

Sökningarna gjordes med fyra olika sökord relaterade till webbplatsens innehåll. 

Resultatet blev att Live Search och Yahoo toppade webbsidan i resultatet medan 

Google placerade sidan runt 70 gånger sämre. 
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Rand Fishkin säger även i sin artikel att Aaron D’Souza som arbetar på Google under 

en konferens i San Jose, pratat om sandlådeffekten och dess existens men att Google 

själva internt kallar sandlådeffekten något annat. 

I artikeln ”Coffie Talk with Senior Google Engineer: Matt Cutts” intervjuas Matt Cutts 

som arbetar som ingenjör på Google. Han får frågan om sandboxen existerar och 

svarar att det finns något i algoritmen som kan uppfattas vid en sandlådeffekt men 

som inte gäller för alla branscher. 

 ”Google Search Engine Rankning Factors” är ett webbdokument som utgör 

påståenden av 37 ledare i världen för organisk sökmotoroptimering. Tillsammans har 

de röstat på olika faktorer som uppskattas omfattar Googles ranking och algoritm. Där 

framgår en graf som illustrerar procent som trodde på sandlådeffektens existens. 

 

Bild 3: En graf som visar i procent, antal delar besvarande på frågan. Källa : ”Google Search 

Engine Rankning Factors” 

Tittar man på bilden ovan så ser man att det är omkring två av tre som tror att 

Googles sandlådeffekten existerar. 
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3.2.2  Slutsats 

Slutsatsen av detta är att teorin varken kan motsäga eller tala för att sandlådeffekten 

existerar. Om sandlådeffekten skulle existera så skulle det vara ett bra initiativ av 

Google för att förhindra skräpsidor. Nya webbplatser där det inte finns någon ond 

tanke bakom kan komma att beröras negativt av sandlådeffekten om den således 

existerar. För att undvika sandlådeffekten och om den existerar så bör man kanske inte 

försöka exempelvis skaffa flera ingående länkar så snabbt som möjligt till den nya 

webbplatsen, utan följa ett mer naturligt mönster. 
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3.3 PageRank 

Svensk översättning - Finns ingen. Förkortas i rapporten PR. PageRank är ett 

numeriskt värde på skalan 0 till 10 och en algoritm som avgör hur viktig en webbsidas 

betydelse är och algoritmens beräknade värde är det verkliga PR-värdet. PR fungerar 

så att om en webbsida länkar till en annan webbsida så räknas det som en röst och ju 

fler webbsidor som länkar till en och samma webbsida desto mer röster och större 

betydelse får den webbsida som varje webbsida länkar till. Varje röst har olika 

betydelser beroende på vilken PR den länkande webbsidan har. PR är något Google 

tar hänsyn till och finns i algoritmen för hur sökresultatet visas. PR för en webbsida 

finns endast om webbsidan är indexerad av Google och om PR har globalt sett har 

blivit uppdaterat för alla webbsidor. 

PageRank är från början en sannolikhetsfördelning som används för att representera 

sannolikheten för att en person slumpmässigt ska klicka på en länk och kommer till en 

viss webbsida. En sannolikhet uttrycks med ett numeriskt värde mellan 0 och 1. Med 

0,5 i sannolikhet så skulle det kunna uttryckas att det är 50 procent chans att personen 

klickar på en slumpmässig länk som kommer hänvisa med 0.5 i verklig PR till 

webbsidan som blir länkad till. 

Google säger detta själv om PageRank  

” PageRank Technology: PageRank reflects our view of the importance of web pages by considering 

more than 500 million variables and 2 billion terms. Pages that we believe are important pages receive 

a higher PageRank and are more likely to appear at the top of the search results. 

PageRank also considers the importance of each page that casts a vote, as votes from some pages are 

considered to have greater value, thus giving the linked page greater value. We have always taken a 

pragmatic approach to help improve search quality and create useful products, and our technology uses 

the collective intelligence of the web to determine a page's importance.” Corporate Information – 

Technology Overview. 
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Bild 4: Illustrerar hur PageRank fördelas mellan olika webbsidor. Källa: PageRank. 

3.3.1 Links 

Svensk översättning – Länkar. Länkar är den viktigaste faktorn för att beräkna en 

webbsidas PageRank. Det är skillnad på olika typer av länkar. Nedan beskrivs de olika 

länktyperna som PR tar hänsyn till. 

3.3.1.1 Internal Links 

Svensk översättning – Interna länkar. En intern länk är en länk på en webbsida som 

leder till en annan webbsida inom samma webbplats. Se ”Google’s PageRank 

Explained and how to make the most of it”. 

3.3.1.2 Inbound Links 

Svensk översättning – Ingående länkar. Ingående länkar är ett sätt att öka en 

webbsidas PageRank. Detta sker när en webbsida länkar till en extern webbsida. PR 

ökar även på de interna webbsidorna som länkas från den webbsida som får en 

ingående länk, dock inte lika mycket. Därav är det viktigt att veta vilka webbsidor man 

vill ha en ingående länk till för att öka dess PR. Se ” Google’s PageRank Explained and 

how to make the most of it”. 

3.3.1.2.1 Länkar att undvika 

Det finns vissa länkar att undvika och det är länkar från så kallade Link Farms, på 

svenska Länk farmer se ”Link Farm”. Dessa länkar kan skapa en negativ effekt på den 

webbsidan som länkas till. 
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3.3.1.3 Outbound Links 

Svensk översättning – Utgående länkar. Utgående länkar har påverkan på beräkningen 

av en webbsidas PageRank som länkar ut till en annan webbsida. För att minska att PR 

ska ”läckas ut” så är det möjligt med en ömsesidig länkning mellan webbsidorna. Det 

är även viktigt att ta hänsyn till en webbsidas utgående länkar då dessa kan vara mindre 

värda ju fler utgående länkar webbsidan har. Se “Google’s PageRank Explained and 

how to make the most of it”. 

3.3.1.4 Dangling Links 

Svensk översättning – Finns ingen. Detta är en typ av länk som länkas internt från en 

webbsida till en annan webbsida vars den webbsida som blir länkad inte har några 

länkar utgående eller som inte har blivit indexerad ännu, se ” Google’s PageRank 

Explained and how to make the most of it” När PageRank blir beräknad så tas inte 

dessa länkar med först i beräkningen, dessa läggs till sist i beräkningen, se ”Google’s 

PageRank Explained and how to make the most of it”. PR blir inte markant lägre för 

den länkande sidan. 

3.3.2 Höja PageRank 

De enda två sätten att höja en webbplats PR är att man skaffar fler ingående länkar till 

en webbsida på webbplatsen eller att öka antalet webbsidor på webbplatsen för att 

höja den totala PR, se ”Google’s PageRank Explained and how to make the most of 

it”. Om man har flera webbsidor vars innehåll är i princip identiska kan ge ett negativt 

resultat för PR, därför Google ser dessa som skräpsidor och flertal av dessa kan 

bestraffa hela webbplatsens eller så filtreras de bort, se ”Duplicate content” kapitel 

3.8.4. 

3.3.3 Maximalt belopp 

En webbplats har ett maximalt belopp av PageRank som fördelas mellan de interna 

länkarna på webbplatsen. Detta utgörs av den högsta PR på en webbplats som är lika 

med antalet webbsidor på webbplatsen gånger ett. Den högsta ökas med ingående 

länkar och minskas med utgående länkar. Det maximala värdet för PR på en webbplats 

ökar när antalet webbsidor på webbplatsen ökar. Om man har dålig länkstruktur 

internt på webbplatsen så kan man misslyckas att nå sin möjliga högsta PR för 
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webbplatsen men det är inte möjligt att överskrida den. Se ”Google’s PageRank 

Explained and how to make the most of it”. 

3.3.4 Beräkna verkliga värdet för PageRank 

Man vet inte hur den slutgiltiga algoritmen ser ut när Google beräknar PageRank för 

en webbsida. Men det finns flertal algoritmer att använda för att räkna ut ett 

ungefärligt PR för en webbsida, mer eller mindre specifikt se ”PageRank” Det 

förmodligen enklaste sättet att beräkna en webbsidas PR är att använda sig av 

algoritmen som visas på bilden ”PageRank algoritmen förenklad”. 

 

Bild 5: PageRank algoritmen förenklad 

Algoritmen ovan beräknar PageRank för en webbsida A som är: PR för webbsida B + 

C + D. 

Denna algoritm är väldigt förenklad och tar inte hänsyn till om webbsidorna B, C och 

D har några utgående länkar. Därför resulterar denna algoritm ett ganska stort och 

felaktigt värde men är lätt att skapa ett överskådligt ungefärligt värde för en webbsidas 

PageRank. För att få ett mer rätt värde för en webbsidas PR så kan man istället 

använda algoritmen på bilden ” PageRank algoritmen utökad med utgående länkar”. 

 

Bild 6: PageRank algoritmen utökad med utgående länkar 

PageRank värdet för webbsidan u är beroende av varje PageRank värde för varje 

webbsida i uppsättningen Bu delat med alla utgående länkar från webbsidan. Bu är en 

uppsättning av alla webbsidor som länkar till webbsidan u. 

Beräkningen av PageRank kan inte ske endast en gång. Beräkningen sker flera gånger 

för att skapa ett mer korrekt värde. Problemet med att PR-värdet inte kan beräknas 

med en gång beskrivs i artikeln ” Google’s PageRank Explained and how to make the 

most of it”.  

3.3.4.1 Dämpande faktor 

PageRank infattar även en teori som anser att en person som slumpmässigt klickar på 

länkar kommer så småningom att sluta klicka, se ”PageRank” En sannolikhet att 
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personen kommer att fortsätta klicka varje gång har en dämpande faktor. Denna 

dämpande faktor har man kommit fram till att vara 0.85 och flera olika dämpande 

faktorer har testats i olika studier bland annat i ”The Anatomy of a Large-Scale 

Hypertextual Web Search Engine”, man har generellt kommit fram till att den antas 

vara 0.85. 

Beräkningen inkluderat med den dämpande faktorn är att man subtraherar från 1 och i 

vissa andra varianter av algoritmen så delar man det med antal webbsidor i 

uppsättningen. Av detta för vi då med den andra typen av PageRank varianten där vi 

delar med antal webbsidor i uppsättningen denna algoritm. 

 

Bild 7: PageRank algoritmen utökad med utgående länkar och dämpande faktorn delat med 

antal webbsidor i uppsättningen 

PageRank algoritmen som först publicerades, se ”The Anatomy of a Large-Scale 

Hypertextual Web Search Engine”, när PageRank var under utveckling är den 

varianten som inte delar i antal webbsidor i uppsättningen. Den är tillräckligt bra att 

använda för att räkna ut PageRank.  

3.3.5 Länkvärde 

En webbsida som länkar till en annan webbsida har olika värden för PageRank då det 

är beroende på den länkande webbsidans PR och utgående länkar. Algoritmen som är 

illustrerad i bild nummer 6 ”PageRank algoritmen utökad med utgående länkar” 

beräknar även de utgående länkarna från en webbsida. Det är därför viktigt att veta 

hur många utgående länkar en webbsida har eftersom varje utgående länk blir mindre 

värd desto fler utgående länkar det finns på webbsidan, se ”Page Rank” och ”Google’s 

PageRank Explained and how to make the most of it”. 

Ett exempel på den slutsatsen skulle kunna vara denna att en länk från en webbsida 

med PR4 och 8 utgående länkar är värd mer än en länk från en sida med PR8 och 110 

utgående länkar.  

Om PR-värdet mellan PR1, PR2, PR3 o.s.v. ända upp till PR 10 var lika då skulle 

exemplet på slutsatsen ovan hålla. Men det är många som tror att värdet mellan PR1 

och PR10 är inställt på en logaritmisk skala. Det finns bra skäl till att tro att det är så 
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men ingen vet säkert utom Google. Om fallet skulle vara så, betyder det att det är mer 

krävande att flytta upp en webbsidas PR till nästa nivå än vad det krävdes från den 

föregående. Detta motsäger den föregående slutsatsen och blir motsatsen till den. Där 

av skulle en länk från en PR 8 webbsida med många länkar vara mer värd än en länk 

från en PR4 webbsida. En logaritmisk skala skulle kunna se ut som på bilden 

Illustration av en logaritmisk PR skala. 

 

Bild 8: Illustration av en logaritmisk PR skala. Källa: Seo service. 

3.3.6 Undvika att ge sidor PageRank 

Det finns sätt att undvika att ge betydelse för textlänkar. Genom att använda ett 

”nofollow” värde på ”rel”-attributet på en hyperlänk som är ett HTML-element. Detta 

kan man göra för att antingen skydda sig medvetet eller omedvetet. Googles 

sökmotorspindel började år 2005 att läsa av ”rel”-attributet för att motverka bland 

annat spam på webbsidor där man kan lämna en länkadress i kommentarfunktioner, se 

”Preventing comment spam”. 

3.3.7 Uppdateringsperiod 

Det visuella PageRank-värdet uppdateras bara ett fåtal gånger per år. Google säger 

själva detta. ” We only update the PageRank displayed in Google Toolbar a few times a year” - 

FAQ: Crawling, indexing & ranking”. 
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3.3.8 Köpa länkar 

Ett sätt för att öka sin PageRank på en webbsida kan vara att man köper en länk från 

en annan webbsida med hög PR. Detta kan oftast vara väldigt kostsamt men också ett 

effektivt sätt att marknadsföra en webbplats. Detta kan även ses som ett sätt att 

manipulera PR för en webbsida och Google har offentligt varnat att inte köpa 

länkplats för att medvetet öka sin PR på webbplatsen, se ”Information about buying 

and selling links that pass PageRank”. Google skriver även där att de rekommenderar 

att använda ”nofollow ”på ”rel”-attributet på sponsrade länkar. Att köpa länkar kan ha 

en negativ effekt och bli kostsam om Google ignorerar överföring av PR för de 

länkarna. 

3.3.9 Slutsats 

PageRank verkar ha betydelse för rankningen av en webbsida men troligen inte så 

mycket som vissa påstår att den har. Visuella PR-värdet ger en bra översikt över hur 

populär en webbsida är och är en indikation på att en textlänk från den webbplatsen 

bör hellre vara mer värd än en textlänk från en webbsida med lägre PR. Viktigare 

kanske än vad den länkande webbsidans PR är, vad som egentligen står i själva 

textlänken, se kapitel 3.4. Det kan även vara viktigt för hur den interna webbplatsens 

länkstruktur ser ut ifall man vill ge mer betydelse för PR på vissa webbsidor i en 

webbplats. Man bör även vara medveten om hur man fördelar vidare sin webbsidas 

PR till andra utgående länkar, och vara medveten om att använda ”nofollow” på ”rel”-

attributet för att inte tilldela länkar som skulle kunna vara skräpsidor. Utgående länkar 

från en webbplats kan skada webbplatsen rankning om dessa länkar hänvisar till dåliga 

källor.   
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3.4 Text Links 

Svensk översättning: Textlänkar. I detta kapitel beskrivs primärt ingående länkar men 

att tänka på är att detta gäller även för interna och utgående länkar.  

En textlänk ser ut på följande sätt i HTML-format:  

<a href=”www.example.com”>Exempel på allt</a>  

I ”href”-attributet anges en adress till webbsidan man vill länka till, i exemplet 

”www.example.com”. Inom a-taggens början och slut presenterar man den text man 

vill förknippa länken med, i exemplet är texten ”Exempel på allt”. Denna text är 

väldigt betydande därför att den texten kommer beskriva webbsidans innehåll 

kortfattat. Därför är det viktigt att alla ingående länkar har en bra beskrivande text för 

webbsidan som länken hänvisar till. Textlänkarna verkar tillföra ett stort värde i 

beräkning av algoritmen för en webbsida, därför att texten i länken är oftast relevant 

för webbsidas innehåll. I ”The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search 

Engine” så beskriver man hur en textlänk betraktas i deras sökmotor.  

“The text of links is treated in a special way in our search engine. Most search engines associate the 

text of a link with the page that the link is on. In addition, we associate it with the page the link 

points to. This has several advantages. First, anchors often provide more accurate descriptions of web 

pages than the pages themselves. Second, anchors may exist for documents which cannot be indexed by 

a text-based search engine, such as images, programs, and databases. This makes it possible to return 

web pages which have not actually been crawled…”  

En samling av länkar till webbsidor på en webbplats resulterar även i ett övergripande 

innehåll för själva webbplatsen. Detta beskriver man i “Get a more complete picture 

about how other sites link to you”.  

3.4.1 Manipulering av betydelse för en webbsida 

Tidigare beskrivs i kapitel 2.8 att en textlänk är relevant till en webbsidas innehåll för 

sökmotor. Detta skulle man kunna tänka sig att manipulera genom att länka med inte 

relevanta textlänkar och på så sätt försöka få webbsidan att ranka på något annat än 

vad syftet var för just den webbsidan. Detta har Google valt att kalla Googlebombs. 

För att undvika att Googlebombs skulle ske så ändrade Google i algoritmen för att 

minimera inverkan på Googlebombs. Detta beskriver man i ”A quick word about 

Googlebombs”. 
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3.4.2 Link age 

Svensk översättning: Länkålder. Det finns mycket som tyder på att sökmotorer och 

framförallt Google som sätter vikt i hur gammal en länk till en annan webbsida är. 

Desto äldre länken är desto mer säker betraktas den att vara. Länkens ålder är något 

som är svårt att kontrollera över. När Google indexerar en webbsida med en länk 

kommer den från första gången webbsidan blev indexerad kunna hålla koll på hur 

länge länken funnits. I ” Google Search Engine Rankning Factors” så säger ett flertal 

att det har betydelse och har påvisats. 

3.4.3 Innehåll på webbplats, webbsida och omgivande text 

En textlänk verkar värderas olika beroende på var i en text den placeras i, vilken 

webbsida den placeras på och vilken webbplats den webbsidan finns på. I ” Google 

Search Engine Rankning Factors” har man diskuterat kring detta. 

En webbplats med många ingående länkar är en populär webbplats, och troligen så blir 

PR för webbplatsen högre, därav blir länken mer värd från en webbplats som är 

populär. Mer värdefullt än en utgående länk från en populär webbsida kan vara den 

om det är en populär webbplats med samma kategorityp av innehåll som den länkande 

webbsidan. 

Relevansen mellan den länkande webbsidan till den webbsida som blir länkad 

innehållsmässigt kan ha betydelse. Detta för att en webbsida som är relevant med 

samma kategori till den länkade får mer betydelse än om webbsidorna har olika 

kategorier av innehåll, se ”Google Search Engine Rankning Factors” 

Vart textlänken placeras på en webbsida kan ha en liten betydelse för en del 

sökmotorer. Då den omgivande texten kring text länken kan få betydelse för länkens 

värde och om texten kring textlänken har en relevans till den länkande webbsidans 

innehåll. 
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Exakt vilket som är mest värt för sökmotoroptimering hos Google är svårt att avgöra 

då det inte finns några underlag för det men vad som finns att läsa är: 

Google beskriver att en del av sökresultatet är baserat på 

analysen av webbsidorna som är länkade till din webbsida. 

“Your site's ranking in Google search results is partly based on analysis of those sites that link to you. 

The quantity, quality, and relevance of links count towards your rating. The sites that link to you can 

provide context about the subject matter of your site, and can indicate its quality and popularity. … It 

is not only the number of links you have pointing to your site that matters, but also the quality and 

relevance of those links. Creating good content pays off: Links are usually editorial votes given by 

choice, and the buzzing blogger community can be an excellent place to generate interest.” – Link 

Schemes 

3.4.4 Slutsats 

Textlänkar till en annan webbsida är den viktigaste faktorn för att besökare skall kunna 

hitta till din webbsida. Desto fler ingående textlänkar en webbsida har, ju mer troligt är 

det att den har viktigt innehåll. Att få länkar från webbsidor med samma kategori av 

innehåll är troligen en viktig faktor då det ger relevans till innehållet. Åldern på en 

textlänk har nog även en betydelse, en temporär textlänk som inte funnits länge är 

troligen mindre värd än en textlänk som funnits länge därför att den äldre betraktas att 

peka mot pålitligt innehåll. 
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3.5 Meta 

På en webbsida kan man lägga in HTML-element av typen meta (Meta är metadata 

som är information om informationen), se ”Metadata”. Dessa metaelement kan man 

specificera till en typ av innehåll med attributet ”content”. När en användare besöker 

en webbsida så kommer användarens webbläsare att läsa av vissa metaelement. Dessa 

ger information som beskriver webbsidans innehåll och egenskaper. En 

sökmotorspindel läser av vissa av dessa metaelement, det skiljer sig åt från vilken 

sökmotors spindel det är. 

3.5.1 Meta Keywords 

Många sökmotorer läser inte av meta keyword-element längre men det finns en del 

sökmotorer som gör det ännu. I ”How To “Legally” Hide Words On Your Pages For 

Search Engines” utför Danny, skribenten för artikeln ett test för att se vilka 

sökmotorer som verkar läsa metaelementet keyword. Han kom fram till att Yahoo och 

Ask.com, se ”Ask.com”, var de enda två sökmotorerna där användning av meta 

keywords hade påverkan för rankningen av webbsidan. 

Googles sökspindel tittar inte på keyword metaelementet. Därför har det ingen 

inverkan för rankningen på Google att använda metaelementet keyword. Se 

“Answering more popular picks: meta tags and web search”. 

3.5.2 Meta Description 

Flera sökmotorer läser av meta description-element. Tanken bakom meta description 

är i korta drag att beskriva vad innehållet är på en webbsida. När en meta description 

används så kommer de flesta sökmotorerna visa i sökresultatet det som står i meta 

description på webbsidan. I ”The Importance of Meta Descriptions regardless of 

SEO” så visar man hur olika sökmotorer presenterar resultatet om en meta description 

används och vad som händer om den inte används. Det är troligen så att det inte är 

många sökmotorer som baserar meta description i rankningen för en webbsida. 

Google säger detta själv i “Improve Snippets With Meta Description”  

“And it's worth noting that while accurate meta descriptions can improve clickthrough, they won't 

affect your ranking within search results.” 
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I “Google Search Engine Rankning Factors” så håller de flesta med att rankningen 

troligtvis inte påverkas något men menar och Google att CTR kan öka för en 

webbsida om meta description är relevant till sökningen och bra skriven. 

3.5.3 Slutsats 

Metaelementen har fått mindre betydelse. Om man vill ranka bättre idag på 

sökmotortjänsterna Yahoo och Ask.com så bör man fortfarande använda meta 

keywords. Meta-description verkar inte ha någon påverkan på rankningen hos Google 

men kan öka CTR, där av skulle man kunna se meta description som en beskrivande 

annonstext för en webbsida. 

Att använda meta-taggar idag är troligen inte ett optimalt sätt att sammanställa ett 

innehåll på en webbsida för en sökmotortjänst. Därför kan det vara bättre för 

sökmotortjänsterna att använda andra metoder som att läsa av allt innehåll på en 

webbsida och sedan använda algoritmer för att komma fram till en automatisk 

sammanställning för webbsidan. 
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3.6 Domain name 

Domännamnet är en viktig del för en webbplats. Man vill oftast ha sitt företagsnamn 

eller produktnamn i domännamnet. För att rankas bättre på ett sökord eller sökfras så 

kan man ha ett domännamn som innehåller de nyckelord man vill ranka på. T.ex. så 

skulle det kunna se ut såhär ”www.sökfras.se” eller ”www.nyckelord1nyckelord2.se”. 

Om det inte passar helt in att ha ett domännamn baserat på nyckelord eller sökfraser 

så är ett alternativ att kombinera dem. Oftast är det viktigare att ha ett mer passande 

namn för den man är eller det man säljer. Om man ändå har tänkt försöka ranka bättre 

på ett sökord eller sökfras så är det viktigt med att domännamnet stämmer överens 

med sökordet eller sökfrasen exakt och inte delar. Att sökordet stämmer överens exakt 

ger större fördel för förbättring på rankningen och om sökordet stämmer delvis ger 

det låga eller inga fördelar alls för rankningen. Se ”Google Search Engine Rankning 

Factors”. 

3.6.1 Domain name age 

Svensk översättning: Domännamnålder. Domännamnets ålder (sedan den 

registrerades) kan ha en betydelse för rankningen av webbsidan. Man kan resonera så 

att en väl etablerad webbplats har ett äldre domännamn och därav bör det ange en 

värdefull webbplats. Det finns saker man ska tänka även på om man köper ett 

domännamn och det är att domännamnet bör ha en viss historia bakom sig och 

kanske ett par ingående länkar. Om historian är bra eller dålig samt vad det är för 

webbsidor som länkar till domännamnet bör man ta hänsyn till. Köper man ett äldre 

domännamn så kan det hjälpa lite på vägen till en början men det finns viktigare 

faktorer att tänka på för att ranka bättre, se ”Buying Expired Domains: What's the 

Best Strategy?”. Att Google använder domännamnets ålder i sin algoritm detta vet 

man inte säkert. Det finns ett patent Microsoft har sökt ”Ranking Domains Using 

Domain Maturity”. Detta patent skulle innebära att man tittar på hur gammal en 

domän är. Detta tyder på att man delvis vill undvika att skräpsidor ska kunna ranka 

högt snabbt på Live Search (Tillhörande Microsoft) genom att undersöka när 

domännamnet blev registrerat men även att det kan påverka resultatet för en yngre 

domän negativt än en äldre. Man kan se detta som en version av sandlådeffekten från 

Live Search som tillämpas på nyregistrerade domännamn. Se ”Do Domain Ages 

Affect Search Rankings”. 
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3.6.1.1 Age of website 

Svensk översättning: Ålder på webbplats. Denna bör inte förväxlas med Domain name 

age då skillnaden är att åldern på en webbplats räknas från det att en sökmotorspindel 

indexerat innehåll på webbplatsen. Det finns spekulationer att vid ett ägarbyte för 

domänen så skulle åldern på webbplatsen räknas om. I ”Google search engine 

rankning factors” anses att åldern av webbplatsen har en stor betydelse för 

rankningen. Google ansökte om ett patent som ser på historisk data för ett dokument 

vilket rör både Domain name och Age of website, se kapitel 3.8.7. 

3.6.2 Hyphen 

Svensk översättning: avstava. Om ett domännamn t.ex. www.ettexempel.se är upptaget 

så skulle man kunna registrera domännamnet www.ett-exempel.se istället med en 

avstavning. Men att använda sig av avstavningar behöver inte resultera i något positivt 

för rankningen. I ”Google Search Engine Rankning Factors” så är många överens men 

inte alla, är att om man kan registrera ett domännamn utan avstavningar är detta att 

rekommendera före ett domännamn med avstavning. Ett test gjordes för att se hur 

resultatet av rankningen för samma webbplats men med två olika domännamn skilde 

sig åt. Detta beskrivs i ”Dump the dash in your domain name”. Man testade först att 

använda ett domännamn med avstavningar och sedan bytte man till domännamnet 

utan avstavningar. Det visade sig att domännamnet utan avstavningar rankade sig 

bättre än domännamnet med avstavningar.  

3.6.3 Slutsats 

Domännamnet har oftast en viktig betydelse för webbplatsen. Om man har ett 

produktnamn så vill man kanske inkludera det i domännamnet, men om man vill ranka 

högt på ett nyckelord förknippat med produkten kanske man ska ha ett domännamn 

med nyckelordet. Oftast handlar det om en balans, kanske man kan ha både sitt 

nyckelord och produktnamn i samma domännamn. Men om inte domännamnet är en 

direkt träff på sökordet så verkar det inte ge någon större förbättring på rankningen. 

Domännamnets ålder kan även ha betydelse för rankningen då det ses som en mer 

pålitlig källa, det kan vara en god tanke att köpa en gammal domän om domännamnet 

passar en och det inte har använts i ont syfte. 
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3.7 Sitemap 

Svensk översättning – Webbplatskarta. En sitemap är en lista för en webbplats vars 

alla webbsidor finns tillgängliga för besökare och sökmotorspindlar. Webbplatskartan 

kan vara en webbsida som listar alla webbplatsens webbsidor, vanligtvis i organiserad 

hierarki. Webbplatskartor hjälper sökmotorer och besökare att hitta webbadresser på 

en webbplats. Se ”Sitemap” och ”Sitemaps”. 

3.7.1 Site index 

Svensk översättning – Sidoindex. Besökare på webbplatser är ofta vana att associera 

termen sidoindex och webbplatskaror som en och samma lista på sidor, men ett 

sidoindex är ofta menat som ett A-Z index som ger tillgång till allt innehåll på en 

webbsida medan en webbplatskarta ger en allmän lista på webbplatsens totala innehåll. 

3.7.2 Fördelar 

Använder man en webbplatskarta på en webbplats ser man till att alla sidor kan hittas 

och detta kan öka sökmotoroptimeringen på webbsidan. Det är särskilt viktigt att 

använda webbplatskartor i de fall då webbplatsen använder en dynamisk tillgång till 

innehåll, t.ex. menyer i Adobe Flash (datorprogram för att skapa och visa animationer, 

se ”Flash”) eller Javascript (klientbaserat programmeringsspråk) som inte innehåller 

HTML-länkar. 

En webbplatskarta ger en översikt av webbplatsens alla webbsidor och fungerar som 

ett alternativt navigeringshjälpmedel. När det gäller sökmotorer så följer de flesta 

endast ett begränsat antal länkar på en webbplats. Har webbplatsen många interna 

länkar krävs det att en webbplatskarta finns tillgänglig så att sökmotorn kan få tillgång 

till allt innehåll. För sökmotorer är webbkartor en komplettering och ersätter inte 

sökmotorspindlars mekanism som används för att upptäcka webbadresser vid 

indexeringar. Finns en webbplatskarta tillgänglig för sökmotorer garanterar inte det att 

alla webbadresser på webbsidan blir indexerade och inte heller en sidas rankning i 

sökresultat. Om en webbkarta tillför att en sökmotor hittar fler webbadresser på en 

webbsida, kan det emellertid resultera i ett bättre resultat på SERP och PageRank. 
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3.7.3 Slutsats 

Det finns inget direkt negativt med att använda en sitemap för en webbplats och om 

den är korrekt strukturerad. Troligen får det istället en positiv effekt av att 

sökmotortjänsterna kommer att ha möjlighet till att indexera alla webbsidor på en 

webbplats, som inte sökmotorspindeln hittar själv och är inte beroende av hur den 

interna länkstrukturen ser ut. Att man har ett sitemap i sig ökar inte rankningen något 

men indirekt gör den det då en webbsida som inte var indexerad innan blir det och 

visas i sökresultatet, samt att totala PageRank-värdet för en webbplats ökar. 
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3.8 Webbdokumentet 

3.8.1 Innehåll 

Innehållet på en webbsida är det absolut viktigaste för sökmotoroptimeringen. Utan 

innehåll så finns det inget att tillgå. Finns det inget att tillgå så har sökmotorn inget att 

visa heller, och ingen besökare kommer att länka till innehållet eller tycka det är 

intressant. Därför har innehållet en stor betydelse för sökmotoroptimering och även 

för besökaren. Innehåll som är relevant till ämnet och är unikt i sig ökar chanserna att 

få en besökare att återkomma och sökmotorn rankar webbsidan högre. Allt som finns 

att läsas i form av text på webbsidan är innehåll, detta är inkluderat metaelementen. Se 

”The Golden Rule of SEO: Content is King”. 

Google säger detta om innehåll på en webbsida 

“Creating compelling and useful content will likely influence your website more than any of the other 

factors discussed here. Users know good content when they see it and will likely want to direct other 

users to it.” - Google's Search Engine Optimization Starter Guide 

3.8.2 Titel 

En titel på en webbsida är tänkt för att ge besökaren en översikt om vad webbsidan 

innehåller. Lika viktigt är det för sökmotorn att veta vad webbsidan är tänkt att 

innehålla. Att skriva in relevanta nyckelord i titeln är en av de viktigaste faktorerna för 

att webbsidan ska rankas högre, detta framgår i ”Google Search Engine Ranking 

Factors”. Varje webbsida på en webbplats bör ha en egen unik titel. 

Berners-Lee, T på W3C säger detta om Titelns mening i ett 

webbdokument 

“There may only be one title in any document. It should identify the content of the document in a fairly 

wide context. The title is not part of the text of the document, but is a property of the whole document. 

It may not contain anchors, paragraph marks, or highlighting. The title may be used to identify the 

node in a history list, to label the window displaying the node, etc. It is not normally displayed in the 

text of a document itself. Contrast titles with headings.” – The title element in HTML 

Google säger detta om Titeln på en webbsida  
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“A title tag tells both users and search engines what the topic of a particular page is. The <title> tag 

should be placed within the <head> tag of the HTML document. Ideally, you should create a unique 

title for each page on your site. ” - Google's Search Engine Optimization Starter Guide 

3.8.3 Presentation 

Hur man presenterar informationen på en webbsida har en viktig betydelse för 

sökmotoroptimering. Att presentera informationen på ett bra sätt över en hel 

webbplats underlättar för sökmotorn att förstå webbplatsen. Genom att strukturera 

upp hur informationen skall presenteras med de rätta HTML-elementen så tillför det 

en del presentationssemantik på webbsidan. Semantiken som tillförs gör det lättare för 

många typer av besökare på en webbsida. Detta inkluderar skärmläsare, sökmotorer 

och vanliga besökare. En sökmotorspindel som indexerar en webbsida står nära hur 

semantiken för hur informationen presenteras, all vägledning behövs för en 

sökmotorspindel för att den skall förstå en webbsidas information och struktur på 

bästa sättet. Man skulle kunna säga att semantisk HTML försöker att förmedla 

innebörden av elementen på en webbsida. Se ”Semantic HTML and Search Engine 

Optimization”. 

3.8.3.1 Rubriker 

Rubriker är ett bra sätt att tillföra semantik på en webbsida genom att förmedla en 

betoning på vad sidan innehåller för en sökmotorspindel. Detta sätts med HTML-

elementen H1 till H6. Det finns regler för hur elementet ska användas för att skapa ett 

giltigt HTML-dokument. H1-taggen har den största betydelsen av alla rubriktyper och 

H6 den minsta betydelsen. Semantiskt så får vissa element bara användas ett x antal 

gånger men ur sökmotoroptimeringssyfte så kan det vara bra att använda dem ofta. I 

ett flertal fall kan H1-elementet påverka rankningen för en webbsida om den 

kombineras med nyckelord, detta beskrivs i ”Google Search Engine Ranking Factors” 

och ”Google SEO Basics for Beginners”. 

Google beskriver i ”Google's Search Engine Optimization Starter Guide” att 

användning av rubriker förbättrar en webbsidas struktur. 

3.8.3.2 Text 

Vanlig text är den viktigaste informationen som finns att tillgå på en webbsida för en 

sökmotor. Denna text placeras vanligtvis i ett p-element med betydelsen att det är en 

ny paragraf. Att skapa unik information på en webbsida med text ger den egenskap att 
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en sökmotor troligen rankar webbsidan med den unika informationen om den 

överensstämmer exakt eller nära intill sökordet högre.  

3.8.3.2.1 Betoning 

Vanlig text kan man även betona för att förstärka värdet för den texten. Detta kan 

man göra med strong-elementet och em-elementet. Att använda nyckelord i en text är 

även ett bra sätt om man vill försöka ranka på en eller flera nyckelord. Se ” Semantic 

HTML and Search Engine Optimization”.  

3.8.3.2.2 Rättstavat och grammatiskt korrekt 

Att skriva text grammatiskt och rättstavat kan även ha en påverkan för rankningen. 

Inte för att en webbsida i sig innehåller felstavningar och blir bestraffad för det men 

om ett nyckelord eller nyckelfras webbsidan rankar på och textens nyckelord är 

felskrivet eller felformulerat så kan det få en negativ påverkan för rankningen. Se ” 

Google's Search Engine Optimization Starter Guide”. 

3.8.3.3 Bilder 

Presenteras det bilder på en webbsida kan det vara bra att försöka förmedla en bilds 

information för att en sökmotorspindel skall kunna förstå vad bilden illustrerar för 

någonting. Detta gör man enklast med att använda sig av ”alt”-attributet på ett ”img”-

element. I ”alt”-attributet skriver man in en beskrivande text för bilden. På så sätt kan 

sökmotorspindeln förstå vad bilden vill illustrera. Att sökmotoroptimera bilder på en 

webbsida ökar troligtvis inte webbsidans rankning i sig mer än vad vanlig brödtext gör 

men för bildsökning så är det lättare för andra att hitta bilderna på ett nyckelord. 

Använder man bilder som länkar är det ännu viktigare att använda ”alt”-attributet 

därför att förmedla informationen till sökmotornspindel. Se ” Google's Search Engine 

Optimization Starter Guide”. 

3.8.4 Duplicate content 

Svensk översättning: Dubbelt innehåll. Dubbelt innehåll är när flera webbsidor på en 

webbplats har mycket likt innehåll. Sökmotorerna har en viss gräns för hur identiska 

två webbsidor kan vara utan att vara dubbelt innehåll. Hur olika webbsidorna i procent 

måste vara för att inte klassas som dubblerat innehåll vet man inte, men man vet att 

100-procentig likhet är klassad som dubbelt innehåll. 
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Google har ett filter som filtrerar bort webbsidor med dubbelt innehåll och väljer att 

visa den bästa versionen i SERP. Man blir inte straffad av Google för att ha dubbelt 

innehåll på en webbplats och som inte utgör ett försök att ranka bättre. 

” However, in some cases, content is deliberately duplicated across domains in an attempt to 

manipulate search engine rankings or win more traffic. Deceptive practices like this can result in a 

poor user experience, when a visitor sees substantially the same content repeated within a set of search 

results.” – Duplicate Content 

“During our crawling and when serving search results, we try hard to index and show pages with 

distinct information. This filtering means, for instance, that if your site has articles in "regular" and 

"printer" versions and neither set is blocked in robots.txt or via a noindex meta tag, we'll choose one 

version to list. In the rare cases in which we perceive that duplicate content may be shown with intent to 

manipulate our rankings and deceive our users, we'll also make appropriate adjustments in the 

indexing and ranking of the sites involved. However, we prefer to focus on filtering rather than 

ranking adjustments” - Deftly dealing with duplicate content 

I vissa fall så kan dubbelt innehåll orsakas av att flera webbadresser till en webbsida 

visar samma innehåll, därav bör man se över att det inte är möjligt att nå samma 

innehåll på flera webbadresser till sin webbplats. 

Bästa sättet för att undvika att en webbsida blir bortfiltrerat från SERP är att ha unikt 

innehåll på alla webbsidorna på webbplatsen. 

3.8.4.1 Multi domains 

Svensk översättning: Flera domäner. Om man har flera domäner och samma innehåll 

på webbplatserna så är de vara viktigt att man inte försöker manipulera med hjälp av 

dessa domäner sin rankning på Google. Detta skulle kunna t.ex. vara att man länkar 

webbplatserna mellan varandra, t.ex. i syfte att få en högre PageRank.  

Om man har en webbplats som är flerspråkig så säger Google i ”Duplicate Content” 

att man bör använda regionala toppdomäner för webbplatser på olika språk. Alltså en 

webbsidas innehåll översatt till ett annat språk på en ny webbsida är inte duplicate 

content. 

Om man har flera olika domäner med olika domännamn och alla har samma innehåll 

så bör detta höja en röd flagga i Googles Duplicate content filter. I ”Duplicate content 

over multiple domains seo issues” så gjordes ett test för att se om man blir straffad för 

att ha samma innehåll på olika domäner. Resultatet visar sig i att man inte blir straffad 
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men att Google filtrerar bort från SERP det dubbla innehållet och väljer att visa det 

mest lämpliga. 

3.8.5 Giltigt dokument 

Att skapa ett giltigt webbdokument kan resultera både negativt och positivt för en 

webbsidas rankning. Att bryta regler för hur ett giltigt webbdokument får se ut för att 

sökmotoroptimera sig bättre kan vara nödvändigt. Detta kan få negativa effekter på 

hur webbsidan uppför sig för vissa användare. Men om man har ett webbdokument 

som är giltigt på grund av att man har glömt att programmeringsmässigt stänga ett 

HTML-element så kan det skapa negativa konsekvenser för sökmotorspindelns 

förståelse för hur presentations semantik för webbsidan är tänkt att vara och 

informationen kan bli felaktig förstådd. De positiva effekterna av att ha ett giltigt 

webbdokument är att presentationssemantiken följs och sökmotorspindeln förstår hur 

informationen presenteras. Se ”Benefits of Validated XHTML & CSS Code”. 

3.8.6 Keyword Density 

Svensk översättning: Nyckelordsdensitet. För att ett innehåll ska bli relevant till 

sökordet så krävs det att en webbsida ska innehålla nyckelordet. När sökordet 

återfinns på webbsidan så ökar densiteten för nyckelordet. Ju mer text webbsidan har 

och inte innehållande nyckelordet desto mer så minskas densiteten för nyckelordet. 

Det krävs en viss balans i densiteten för nyckelordet eller nyckelfrasen. Är densiteten 

för hög så kan rankningen för webbsidan sänkas och om den är för låg så kan den 

även sänkas. Det finns flertal spekulationer till densiteten i procentuell sats är ett bra 

värde men vilket värde som är rimligt att ligga kring för att rankas bättre för Googles 

sökalgoritm och hur stor betydelse för algoritmen det har vet man inte. Se ”Keyword 

Density: SEO considerations”. 

3.8.7 Ålder för webbsida 

Åldern kan ha betydelse för rankningen av en webbsida. I ”Google search engine 

ranking factors” resonerar man så att en webbsida som är ny inte är lika pålitlig källa 

som en äldre webbsida är men att betydelsen för rankningen inte är stor. Vad som 

kanske är viktigare, är ålder för ingående länkar till webbsidan. 
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3.8.7.1 Historiskt innehåll 

Historiskt innehåll på en webbsida och en webbplats har troligen betydelse för 

rankningen på Google. Google sökte ett patent där de beskriver i abstrakt del 2 av 

patentet. 

” A system identifies a document and obtains one or more types of history data associated with the 

document. The system may generate a score for the document based, at least in part, on the one or more 

types of history data.” - Information retrieval based on historical data 

En anledning till att Google valt att skapa en historik poäng för en webbsida har 

troligen med tillit att göra. Poängen som räknas ut kommer troligen ha en större 

betydelse för rankningen av webbsidan. 

3.8.8 Sökväg 

Sökvägen kan ha en betydelse för rankningen. Sökvägen till en webbsida bör vara 

logisk och relevant. Om sökvägen blir ologisk eller är dåligt uppbyggd så kan det 

resultera i att sökmotorspindeln inte indexerar sidan alls. Relevanta ord i en sökväg ger 

bättre förståelse för en textlänk och för sökmotorspindeln samt även för besökaren. Se 

”Google's Search Engine Optimization Starter Guide”. 

3.8.9 Slutsats 

Innehållet på en webbsida är den viktigaste faktorn för att rankas på ett nyckelord. 

Utan innehåll så skulle en webbsida aldrig kunna rankas på sökmotorn om det inte 

fanns något. Att skriva relevant innehåll till det nyckelordet man vill ranka på blir allt 

viktigare. Webbsidans titel har viktig betydelse för webbplatsen och att den är unik, 

detta bidrar till att webbplatsen har fler unika webbsidor. Hur man presenterar sin 

information på webbsidan har betydelse för rankningen, t.ex. användning av rubriker. 

Dubbelt innehåll på en webbplats är aldrig bra då det inte tillför något nytt eller unikt 

innehåll till webbplatsen och medveten duplicering av innehåll i syfte att rankas högre 

kan straffa sig men normalt sett filtreras duplicerade webbsidor bort av Google. 

Åldern för en webbsida, dvs. när det första innehållet blev indexerat och inte när 

domännamnet registrerades verkar ha en stor betydelse för rankningen.  
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3.9 Övriga faktorer 

Här tas ett par övriga faktorer upp som inte direkt passar in i något av de föregående 

kapitlen. 

3.9.1 Frekventa 

En webbplats som tillför nytt innehåll i form av nya webbsidor eller uppdaterar delvis 

äldre webbsidor har en större chans att rankas bättre än webbplatser med långa 

uppdateringar på webbplatsen.  

Frekvensen av hur ofta det kommer nya ingående länkar till en webbsida från externa 

webbsidor har även en betydelse för rankningen. Det handlar om hur intressant en 

webbsida är över tid, en äldre webbsida behöver nya ingående länkar för att förbli 

populär och en ny webbsida som får flertal nya ingående länkar klättrar oftast snabbt 

upp i rankningen. Google ser dessa mönster för hur länkningar sker mellan webbsidor 

i perioder, i ”Two Clarifications on How Search Engines Interpret Links” beskrivs 

detta närmare. 

3.9.2 Humana och analytiska 

Det finns en hel del spekulation kring att Google sparar ned data från verktyg 

installerade på webbsidor och webbläsare samt även från SERP, se ”Google search 

engine ranking factors”. Verktyg som Google skulle kunna spara data från är 

exempelvis Google toolbar, se ”Google Toolbar”, eller Google analytics, se ”Google 

Analytics”. Detta har aldrig bekräftats av Google men data sparas kring en webbsidas 

besökare vid användning av Google analytics för att webbansvariga ska kunna se 

information (en kartläggning) kring besökarna. Detta skulle Google kunna utnyttja för 

att antingen förbättra eller försämra rankningen. Informationen kring besökaren skulle 

kunna innehålla CTR i SERP, bokmärken, tid spenderat på sidan, direkt besök, 

geografisk lokalisation o.s.v. 

3.9.3 Slutsats 

Att bidra med nytt innehåll på en webbplats med nya webbsidor bör vara en 

självklarhet. Att nya ingående länkar dyker upp till gammalt indexerat innehåll är 
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troligen en faktor för att en gammal webbsida kan rankas väldigt högt och kan ses som 

ännu pålitligt och aktuellt innehåll. 

Det är mycket möjligt att Google använder användardata som de får tillgång till via 

program, t.ex. Google Analytics och Google toolbar, för att personifiera sökresultat. 

Däremot så ändrar Google manuellt i rankningen för vissa webbplatser, detta kan 

inträffa om en webbplats bryter mot Googles regler. 
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4. Genomförande 
I vårt mål för rapporten fanns det praktiska moment att genomföra i form av 

undersökningar. I detta kapitel presenteras huvudsakligen tillvägagångssättet för att 

genomföra undersökningarna. 

4.1 Generell uppläggning 

Upplägget för genomförandet var att först göra analyser på liknande webbtjänster som 

den som utvecklades, just gällande placering för sökord och sökfraser för de 

sökmotorer som valet föll på, se kapitel 4.2. Efter att analyserna var klara påbörjades 

studier kring sökmotoroptimeringsteorier, se kapitel 3.  

De sökmotoroptimeringsteorier som framkom under studien tillämpades på 

webbtjänsten för att undersöka om teorierna kunde bidra med sökmotoroptimering på 

webbplatsen och för att uppnå målet med forskningen. 

Undersökningarna av teorier avslutades en vecka före vår mätperiod för webbplatsen. 

Efter mätperiodens slut som var på tre veckor, sammanställdes data och slutligen 

presenteras detta i resultatkapitlet. 

Vid sista mätperioden gjordes även mätningar på sökmotortjänsterna Yahoo.se och 

Live.se för att kunna göra en jämförelse mellan söktjänsterna och se hur vår webbplats 

placerade oss där.  

4.1.1 Dokumentation 

Den dokumentationen som fördes under undersökningen är löpande i rapporten samt 

att större mängd inhämtad data är beskriven i bilagor. 

4.1.2 Tidsplanering 

För hela rapporten och undersökningen så skapades en tidsplanering som skulle 

försöka följas så noga som möjligt. Se bilaga 4. 
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4.1.3 Förberedande sökmotoroptimeringsteori 

För att undersökningarna på webbplatsen skulle kunna genomföras, så behövde mer 

kunskap inhämtas om sökmotoroptimering. I kapitel 3 genomförs en studie kring olika 

faktorer som har betydelse för sökmotoroptimering. Den förberedande analysen 

påbörjades redan tidigt i arbetet och avslutades halvägs in av genomförandet. Genom 

att det huvudsakligen valdes att avgränsa undersökningen till Google som 

sökmotortjänst är det i teorin primärt Google som studerats, men även delvis tagit upp 

vad påverkan kan vara för andra sökmotortjänster. 

4.1.4 Utvecklingsverktyg 

I undersökningen användes inte något speciellt utvecklingsverktyg för just 

sökmotoroptimering på webbsidorna. För att kunna utveckla webbsidor och få 

webbplatsen sökmotoroptimerad, har Adobe Dreamweaver, se ”Dreamweaver”, 

använts för att underlätta strukturering av text i webbdokument och för skriptkodning. 

4.1.5 Mätinstrument 

4.1.5.1 Serverlogg 

I webbservern som använts, lagras det en logg med allt som hämtas och skickas från 

och till webbplatsen. 

4.1.5.2 Awstats 

Awstats användes för att behandla serverns loggdata och spara den datan för visuell 

mätning om alla besökare som besökte webbplatsen. Awstats skulle ge information om 

besökarna, antal besök, sidor, träffar varje dag och antal unika besök för varje månad. 

Det skulle även ge information om hur länge i sekunder en besökare är på en webbsida 

i snitt, vilket land besökaren kommer från, vilka sidor som är mest populära bland 

besökarna. Information om hur många gånger en webbspindel har besökt någon 

webbsida samt externa refererande webbsidor och information om vilka sökord och 

sökfraser som gett besökare har även lagrats. Se ”Awstats official website”.  

4.1.5.3 Sökmotortjänster 

För att kunna se en aktuell position för ett sökord eller sökfras så användes 

sökmotorns resultat. Sökmotortjänster som användes var Google (Google.se och 

google.com), Yahoo (Yahoo.se) och Live Search (Live.se). Resultat för både Google.se 



 

 42

och Google.com mättes av då ett mål var att se skillnaden mellan positioner i en 

regional skillnad. 

4.1.5.4 PageRank 

För att mäta en webbsidas visuella PageRank användes Google Toolbar. 

4.1.6 Kritik 

Under tiden teorier undersöktes och webbplatsen utvecklades, kunde egna värderingar 

och uppfattningar skiljas åt från de undersökta teorierna. Genom de nya teorierna som 

tillkom med tiden som webbplatsen utvecklades kunde den praktiska tillämpningen på 

webbplatsen ändras. Under mätperioden tillkom det även ändring på webbplatsen som 

kunde störa resultatet för mätningarna.  

Innan undersökningen påbörjades fanns det misstankar om att det tidsmässigt inte 

skulle kunna ge ett aktuellt resultat för vissa delmål. PageRank värdet hos Google 

uppdateras ett par gånger under ett år och för mätningsperioden skulle detta kunna 

innebära att det inte fanns tillräckligt med tid för mätperioden för att avgöra PageRank 

värdet. 

Alla teorier som har tillämpats i en del metoder som använts för att sökmotoroptimera 

webbplatsen kan inte urskiljas i resultatet för om den specifika teorin höll .  

Google Toolbar som används för att mäta PageRank på en webbplats visar inte 

nödvändigtvis det aktuella visuella värdet för en webbplats då värdet uppdateras ett 

par gånger under ett år. 
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4.2 Förberedande analyser 

Innan arbetet påbörjades med undersökningarna genomfördes en grundlig 

konkurrensanalys och sökord och sökfrasanalys för nyckelorden och nyckelfrasen som 

optimeringen hos sökmotortjänsterna valdes att göra med. Även om den primära 

sökmotoroptimeringen var inriktad på Google, låg det i intresset att jämföra 

placeringar på Yahoo.se och Live.se, med resultat för delmål 2 i kapitel 1.3.  

4.2.1 Konkurrerande analys  

Analysen gick ut på att genom sökning på Google.se, Yahoo.se och Live.se hitta 

konkurrerande webbtjänster med samma tjänster som på vår webbsida. Sökningarna 

resulterade i att tre andra webbtjänster med liknande eller samma tjänster hittades.  

Följande webbplatser ingick i analysen som konkurrerande webbtjänster: 

• Minoutfit.se 

• Outfits.se 

• Mystajl.se 

För att kunna mäta vår webbtjänst mot de andra gjordes analyser på webbsidornas 

placering i SERP på de inriktade sökorden, med undantag för ”wearmyoutfit” som är 

unikt för vårt namn på webbtjänsten. Webbsidornas visuella PageRank värdet 

noterades även för eventuella slutsatser på resultat. Sökningarna för att se 

webbplatsernas placering i SERP genomfördes på sökmotortjänsterna Google.se, 

Yahoo.se och Live.se. 

Resultatet av analysen presenteras i Bilaga 1 – Konkurrensanalys. 
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4.2.2 Sökord och sökfras analys 

För att kunna få ett perspektiv över hur svårt det skulle bli att ranka på de utvalda 

sökorden var det nödvändigt att veta hur många träffar som fanns för respektive 

sökord. Analysen skedde på Google.se, Google.com, Yahoo.se och Live.se. 

Sökträffarna är estimerade siffror. 

Sökord Google.se Google.com Yahoo.se Live.se    

dagens outfit 1 000 200 1 080 000 1 160 000 152 000    

outfit 40 400 000 38 100 000 141 500 000 30 700 000    

wearmyoutfit 0 0 0 0    

4.2.3 Kritik 

Sökresultatet från sökmotorerna varierar väldigt mycket från dag till dag så siffrorna 

som presenteras i analysen kan komma att skilja sig mycket från det slutgiltiga 

resultatet för undersökningen.  

Webbplatser som ännu inte har blivit indexerade kan komma bli synliga under tiden 

undersökningen genomfördes. 
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4.3 Generell Sökmotoroptimering på webbplatsen 

När webbplatsen utvecklades så genomfördes en vad som ansåg vara grundlig 

sökmotoroptimering på hela webbplatsen. 

4.3.1 Presentation 

Det ansågs viktigt att sökmotorspindlarna förstod vad vår webbplats innehöll i form 

av rubriker och paragrafer etc. vilket skulle medföra lite presentationssemantik för hela 

webbplatsens alla webbsidor. 

Rubriker användes för webbsidorna för att tydligöra vad avsnitten på webbsidan 

handlade om och rubrikerna innehöll nyckelorden i rubrikerna. För varje textstycke 

användes paragrafer för att presentera vanlig brödtext. För nyckelord i textstycken 

som ville bemärkas användes fet markering eller annan typ av formatering. Menyer på 

webbsidan formaterades som listor. 

4.3.2 Relevans 

Det ansågs att någorlunda relevans borde finnas i innehållet för varje webbsida på 

webbplatsen. Om det inte finns relevant information på webbsidan så kommer dessa 

inte synas på sökresultaten för nyckelorden. Finns det inte en relevant information för 

besökaren så lär han eller hon inte återbesöka webbsidan. 

Så relevant information som möjligt försöktes använda för webbsidans kategori och 

använda de valda nyckelorden för att sökmotoroptimera webbsidan. Nyckelorden 

befann sig i text och rubriker. Viktiga nyckelord användes även i titeln för en specifik 

webbsida. En del av bilderna på en webbsida kunde även innehålla relevant 

information om vad bilden illustrerar, detta gör det lättare att hitta bilder på Googles 

sökmotortjänst för bildsökning. 

De interna länkar inom webbplatsen skapades så relevanta till den länkande 

webbsidans innehåll som möjligt genom att skriva länktexten relevant till titeln på 

webbsidan. 
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4.3.3 Sitemap 

Det ansågs viktigt att ha en sitemap på vår webbplats så sökmotorspindlar som kan 

läsa av sitemaps kan indexera allt innehåll som går att hitta på webbplatsen utan att 

vara inloggad som en användare. På detta sätt kan all relevant information som finns 

på varje webbsida visas i sökresultatet på sökmotorn och webbplatsen får fler 

webbsidor som ökar totala PageRank. 

En Sitemap skapades för webbsidan så att sökmotorer som läser av vår webbplats 

”Sitemap” i robots.txt filen i root katalogen för webbplatsen skulle komma åt att 

indexera alla webbsidor på webbplatsen. 

4.3.4 Sökmotorvänliga webbaddresser 

Det ansågs att det var viktigt att skapa sökmotorvänliga webbaddresser så 

sökmotorspindeln finner ett logiskt namn och sökväg för webbsidan. 

Sökvägarna skapades vänliga på det sättet att filnamnet för webbsidan blev relevant 

med titeln på webbsidan. 

4.3.5 Validerad källkod 

Det ansågs att det var viktigt att ha en giltig källkod för vår webbplats i huvudsyfte att 

sökmotorn skulle förstå sig på hur informationen presenteras.  

Alla webbsidor skapades i versionen ”XHTML Strict 1.0” och enligt W3C standarden. 

För att kontrollera om våra webbsidor var giltig enligt versionen så användes W3C’s 

XHTML-validering, se ”Markup Validation Service”. 

4.3.6 Länkvikt 

Det ansågs vara viktigt att ha en bra länkstruktur för att lägga vikt på viktiga sidor på 

webbplatsen och dela PageRank till viktigare sidor. 

”Nofollow”-värdet på ”rel”-attributet lades till för vissa utgående länkar så att de inte 

förekom ett flertal gånger på webbplatsen, bara en gång utan nofollow-attributet. Det 

lades även till ”nofollow” på länkar som kunde visas ofta på en webbsida men som 

inte skulle ha någon större betydelse. 
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4.3.7 Meta 

4.3.7.1 Keyword 

Det ansågs att det kunde ha betydelse för rankningen i andra sökmotortjänster än 

Google att använda sig av meta-keyword. Därför bestämdes det för att även att 

använda meta-keyword på alla webbsidor. 

Detta genomfördes genom att skapa 3-4st nyckelord för varje webbsida som går att 

komma åt utan att behöva vara inloggad användare. Nyckelorden var de tre stycken 

nyckelord som försöktes ranka på huvudsakligen och sedan ett unikt nyckelord för den 

unika webbsidan. 

4.3.7.2 Description 

Det ansågs att meta-description kunde ha betydelse för CTR på alla sökmotortjänster 

som visar meta-description i SERP. 

En meta-description skapades på alla webbsidor som gick att komma åt utan att 

behöva vara inloggad användare. Beskrivningen var unik och relevant till webbsidans 

innehåll. 

4.3.8 Domännamn 

Det ansågs att domännamnets namn skulle ha en mindre betydelse för 

sökmotoroptimeringen, genom att ingen direkt träff kunde hittas på ett domännamn 

enligt nyckelorden exklusivt wearmyoutfit. 

Två domännamn registrerades, wearmyoutfit.se och youroutfit.se den 2 april 2009. En 

balans mellan ett lämpligt webbplatsnamn och nyckelord försöktes finna. Där av blev 

nyckelordet i domännamnet outfit. 

4.3.9 Kritik 

Allt innehåll som uppfattningsvis är relevant till vad sökmotoroptimeringen försökte 

uppnå kan ge den inverkan att relevansen inte alls blir den sökmotortjänsten anser 

innehållet på webbsidan vara. 

Valideringen av källkoden var inte alltid giltig under vissa omständigheter under 

utveckling av webbtjänsten. Detta fixades omgående efter upptäckten att en webbsida 

inte var giltig. 



 

 48

Domännamnen som registrerades var av engelsk ordbyggnad och inte av svensk. Detta 

skulle kunna ge inverkan för rankningen. 

I genomförandet av relevans till innehåll och presentation insågs under mätperiod två 

att webbplatsen inte sökmotoroptimerades för rätta nyckelfrasen ”dagens outfit”. 

Misstaget som gjordes var att webbplatsen istället hade sökmotoroptimerats för 

”dagens outfits”. Detta korrigerades i mitten av mätperiod två och ändrade om så 

webbplatsen istället sökmotoroptimerades på ”dagens outfit”. 
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4.4 Metod för indexering 

Enligt Delmål 2 beskrivs i kapitel 1.5 för rapporten var att få webbplatsen indexerad 

delvis av Google så snabbt som möjligt för att synas i sökresultaten. Detta utfördes på 

webbplatsen Wearmyoutfit. 

4.4.1 Val av metod 

Det framkom att det fanns ett flertal olika metoder för att kunna få en webbplats 

indexerad delvis. Uppfattning om hur snabba de olika metoderna var fanns inte. Då 

det fanns flertal olika metoder att gå till väga med så fick avgränsningar göras till ett 

par stycken. Det valdes att använda någon av dessa fyra metoder: 

4.4.1.1 Metod 1 

Den traditionella vägen kunde användas via sökmotorn Google och anmäla sidan via 

”Add your url to Google”. 

4.4.1.2 Metod 2 

När webbsidan är färdig så lämnas den som den är med förhoppningen att Google 

skulle besöka den. 

4.4.1.3 Metod 3 

Skapa en ingående länk från en webbsida med PageRank. 

4.4.1.4 Metod 4 

Anmäla webbplatsens sitemap till Google med så kallad Ping anrop, Se ”Ping”. 

4.4.2 Vald metod 

Det valdes att använda Metod 4. Resonemangen om metoderna var att:  

• Metod 1 skulle bli en långsam väg att gå då från andras erfarenheter så har det 

ibland tagit flera veckor innan Googles sökmotorspindel besökt webbplatsen. 

• Metod 2 skulle bli den långsammaste metod av alla innan någon skulle lägga ut 

en text länk till webbplatsen eller att någon annan skulle använda sig av någon 

av de listade metoderna ovan.  

• Metod 3 skulle bli den naturligaste och mest exponerade vägen att gå. Därför 

ansågs det att en webbplats med PageRank över 1 besöks oftare av en 



 

 50

sökmotorspindel och oftare desto högre värdet är, se ”Searching the web”, än 

en webbplats med ingen alls. 

• Metod 4 skulle bli osäker om den skulle fungera då vår webbsida inte fanns 

indexerad över huvudtaget. 

4.4.3 Uppläggning 

Uppläggningen blev att en länk lades upp från en extern webbsida med PageRank 3 

när webbplatsen Wearmyoutfit ansågs som färdig. När mätperioden för hela 

undersökningen var klar skulle serverloggen genomsökas när första besöket av 

Googles sökmotorspindel inträffade. 

4.4.4 Datainsamling och mätverktyg 

För datainsamligt och mätverktyg användes serverloggen för att kunna se när Googles 

sökmotorspindel, även känt under namnet Googlebot, besökte webbplatsen första 

gången och vilken webbsida. 

4.4.5 Kritik 

Resultatet från mätningarna när Googles sökmotorspindel besökte vår webbplats för 

första gången skulle kunna manipuleras väldigt lätt genom att ange samma namn som 

Google använder för att identifiera deras sökmotorspindel med. För säkerhetsställning 

så skulle även kontroll av IP adressen från första besöket göras så det överensstämmer 

med Googles egna IP adresser. 

När Googles sökmotorspindel indexerar en webbsida så behöver den nödvändigtvis 

inte synas direkt i sökresultatet. 

Om Googles sökmotorspindels första besök på en webbplats som inte har varit 

indexerad innan resulterar i att en webbsida indexeras direkt eller vid ett annat tillfälle 

var osäker. 

Kontrollen görs endast när första besöket på webbplatsen gjorts av Googles 

sökmotorspindel och antas att den indexerar den besökta webbsidan på webbplatsen. 

Hänsyn till när alla webbsidor på webbplatsen är indexerade togs inte. 
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4.5 Metod för rankning 

Enligt Delmål 2 beskrivs i kapitel 1.5 så skall en metod användas för att ranka i topp 

10 i SERP för de utvalda sökorden för vår webbplats under en begränsad tid på tre 

veckor. Metoden som valdes att använda var att lägga ut ingående text länkar från 

andra webbplatser till Wearmyoutfit med en riktad sökordsfras om det var möjligt. 

4.5.1 Uppläggning 

Metoden genomfördes genom att lägga ut text länkar på ett flertal webbsidor i form av 

inlägg rörande webbplatsen Wearmyoutfit eller genom blogg kommentarer. Länkarnas 

text överensstämde delvis med valda nyckelord som ville rankas bättre på. Alla 

textlänkar som lades ut hänvisade till http://www.wearmyoutfit.se eller 

http://www.wearmyoutfit.se/dagens-outfit. Texten som användes i länkarna var 

nyckelorden Outfit, Dagens outfit och Wearmyoutfit. I vissa fall förekom även att en 

text länk kunde leda till http://www.wearmyoutfit.se med samma text i länken då det 

inte fanns någon möjlighet att ändra texten, vilket inte var ett nyckelord. Länkarna 

lades ut från mätperioden start till slut i en till två per dag. 

4.5.2 Datainsamling och mätinstrument 

För att samla in data över alla refererande ingående länkar så används serverns logg 

med hjälp av Awstats för att det ska bli lättare att tyda resultatet.  

Googles sökmotortjänst kommer användas för att se placering i SERP för sökord och 

sökfraser och mätas i slutet på veckan för varje period under tre veckor. Googles 

sökmotortjänst kommer även användas för att se vilka som länkar till vår webbplats. 

4.5.3 Kritik 

Länkar som lades ut som blogg kommentarer blev inte alltid publicerade och om 

kommentarerna med länkarna blev publicerade så kan de tagits bort i efterhand. 

Länkarna som blev publicerade kanske aldrig skulle göra någon större inverkan för 

rankningen om ”rel”-attributet användes med ”nofollow”-värdet på text länkarna. 

Det finns ingen möjlighet att kontrollera textlänkar som lades ut till vår webbplats av 

andra. Påverkan på text för länken eller vart den publiceras kan därför inte göras. 
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4.6 Metod för PageRank 

Enligt Delmål 3 beskrivs i kapitel 1.5 så skall två olika metoder användas för att se 

påverkan för det visuella PageRank-värdet mellan webbplatserna. 

Det bestämdes för att gå tillväga med samma metod som i Delmål 2 och den som 

metoden för Wearmyoutfit. Den andra metoden som bestämdes att användas var att 

inte skapa några ingående länkar alls till webbplatsen Youroutfit. 

4.6.1 Upplägg 

Uppläggning för denna metod är likadan som metoden för rankning som beskrivs i 

4.5.1 för Wearmyoutfit. För att höja PageRank-värdet för webbplatsen så behövs 

inläkningar från andra webbplatser så detta sker per automatik när en ny länk 

publiceras på en annan webbsida förutsatt att webbsidans text länkar inte använder 

”rel”-attributet med ”nofollow”-värdet och att den länkande webbsidan är indexerad 

av Google. 

Youroutfit kommer att lämnas orörd och alltså inte skapa några ingående länkar till 

den webbsidan, förutom att webbsidans innehåll kan referera till sig själv d.v.s. så 

kommer Wearmyoutfit och Youroutfit länka mellan varandra. 

4.6.2 Datainsamling och mätinstrument 

Datainsamlingen görs genom det visuella PageRank-värdet som visas av Google 

toolbar i slutet av varje vecka i en period på 3 veckor. Mätningarna kommer att ske på 

första sidan för domännamnet. 

4.6.3 Kritik 

Kritiken för denna metod är densamma som i kapitel 4.5.3. Det visuella PageRank-

värdet kanske aldrig överstiger 1, då även fler undersidor tillkommer för varje ny 

webbsida som skapas och webbtjänsten bidrar till att många nya webbsidor skapas. 

  



 

 53

4.7 Metod för regional skillnad 

Ett mål fanns att analysera sökresultatskillnader mellan Google.se och Google.com för 

att se om och hur stor skillnaden mellan dessa är veckovis. Den metod som användes 

för att göra de analyserna var att söka på de båda webbplatserna med de utvalda 

sökord och sökfraser som valts att optimeras för och mäta av sökresultatplatserna för 

dem. 

4.7.1 Datainsamling och mätinstrument 

Analys och insamling av data skedde vid tre tillfällen under perioden för den totala 

datainsamlingen och då en gång per vecka. När resultatet hade mätts av kunde det 

kontrolleras om det fanns periodiska skillnader mellan webbplatsernas 

sökresultatordning och dra egna slutsatser därifrån. 

4.7.2 Uppläggning 

Datainsamlingarna som gjordes skedde vid varje veckas veckoslut vid en period av tre 

veckor. Sökord och sökresultatplats dokumenterades för Google.se och Google.com.  

4.7.3 Kritik 

Innan undersökningen startades fanns redan erfarenheter att det finns en viss skillnad 

på sökresultaten mellan Google.se och Google.com, men inte hur mycket eller vad 

dess faktorer beror på. Tiden för vårt projekt ansågs för kort för att fördjupa sig i den 

frågan. 
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5. Resultat 
Här redovisas resultaten först från delmålen för rapporten och sedan de konkreta för 

sökmotoroptimering som gjorts på webbtjänsten.  

5.1 Indexering 

I undersökningen fanns ett delmål att använda en metod för att inom två dygn 

indexeras av en sökmotortjänst för en nylanserad webbtjänst, enligt delmål 1.3.1.1. 

Metoden som användes var enligt den som beskrivs i kapitel 4.4.2. 

Enligt serverloggen besökte Googles sökmotorspindel Googlebot, webbplatsen för 

första gången den 14 april 2009, 17:31:01.  

Stycke ur serverloggen vars Googles sökmotorspindel 

Googlebot gjorde sitt första besök. 

66.249.67.39 - - [14/Apr/2009:17:13:01 +0200] "GET / HTTP/1.1" 200 12441 "-" 

"Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)" 

Detta datum var flera dagar innan webbtjänsten publicerades, innan metoden hade 

använts enligt kapitel 4.4.2 och innan första mätperioden började den 23 april. 
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5.2 Rankning 

I undersökningen så fanns ett delmål att använda en metod för att ranka så högt som 

möjligt på specifika sökord och sökfraser för en nylanserad webbtjänst enligt Delmål 

1.3.1.2. Metoden som användes var enligt den som beskrivs i kapitel 4.5. 

5.2.1 Mätperiod 1 

Vid mätperiod 1 så skedde mätningar på Google.se och Google.com. Se bilagan 2 för 

tabulär data. 

5.2.1.1 Wearmyoutfit 

Vid mätperiod 1 rankades Wearmyoutfit på Google.se med sökfrasen ”Dagens outfit” 

på placering 142 och på ”Wearmyoutfit” på placering 1. Sökordet ”Outfit” fanns inte 

Wearmyoutfit med i topp 150 i sökresultatet.  

På Google.com så fanns Wearmyoutfit inte med på sökresultatet för ”Dagens outfit” 

eller ”Outfit” men på placering 1 för ”Wearmyoutfit”. 

Wearmyoutfit hade 4 ingående länkar vid detta mättillfälle. 

5.2.1.2 Youroutfit 

Youroutfit fanns varken med i sökresultatet på sökorden ”Dagens outfit” eller 

”Outfit” men på placering 2 för sökordet ”Wearmyoutfit”. Detta var enligt både för 

Google.se och Google.com 

Youroutfit hade 1 ingående länk vid detta mättillfälle. 

5.2.2 Mätperiod 2 

Vid mätperiod 2 så skedde mätningar på Google.se och Google.com. Se bilagan 3 för 

tabulär data. 

5.2.2.1 Wearmyoutfit 

 Wearmyoutfit rankades på Google.se med sökfrasen ”Dagens outfit” på placering 56 

och på ”Wearmyoutfit” på placering 1. Sökordet ”Outfit” fanns inte Wearmyoutfit 

med i topp 150 i sökresultatet.  

På Google.com så rankades Wearmyoutfit med sökfrasen ”Dagens outfit” på placering 

140 och på sökordet ”Outfit” fanns inte med på topp 150 i sökresultatet. För sökordet 
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”Wearmyoutfit” fanns Wearmyoutfit med i sökresultatet på placering 1 på 

Google.com. 

Wearmyoutfit hade 9 ingående länkar vid detta mättillfälle. 

5.2.2.2 Youroutfit 

Youroutfit fanns varken med i sökresultatet på sökorden ”Dagens outfit” eller 

”Outfit” men på placering 2 för sökordet ”Wearmyoutfit”. Detta var enligt både för 

Google.se och Google.com 

Youroutfit hade 1 ingående länk vid detta mättillfälle. 

5.2.3 Mätperiod 3 

Vid mätperiod 3 så skedde mätningar på Google.se och Google.com och även 

mätningar på två andra sökmotortjänster, Yahoo.se och Live.se. Se bilaga 4 för tabulär 

data. 

5.2.3.1 Wearmyoutfit 

Wearmyoutfit rankades på Google.se med sökfrasen ”Dagens outfit” på placering 15, 

”Wearmyoutfit” på placering 1 och ”Outfit” på placering 138.  På Google.com så 

rankades Wearmyoutfit med sökfrasen ”Dagens outfit” på placering 44 och på 

sökordet ”Outfit” fanns inte med på topp 150 i sökresultatet. För sökordet 

”Wearmyoutfit” rankades Wearmyoutfit på placering 1 på Google.com. 

Wearmyoutfit rankades på Live.se på sökordet ”Wearmyoutfit” på placering 1. För 

sökfraserna ”Dagens outfit” och ”Outfit” fanns inte Wearmyoutfit med på topp 150 i 

sökresultatet. 

Wearmyoutfit rankades på Yahoo.se på sökordet ”Dagens outfit” på placering 11, 

”Outfit” på placering 12 och ”Wearmyoutfit” på placering 1. 

Wearmyoutfit hade 14 ingående länkar vid detta mättillfälle. 

5.2.3.2 Youroutfit 

Youroutfit fanns varken med i sökresultatet på sökorden ”Dagens outfit” eller 

”Outfit” men på placering 2 för sökordet ”Wearmyoutfit”. Detta var enligt både för 

Google.se och Google.com 
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Youroutfit fanns inte med på topp 150 i sökresultatet på sökorden ”Dagens outfit” 

och ”Outfit” på Live.se. Youroutfit fanns inte alls med i sökresultatet på sökordet 

”Wearmyoutfit” på Live.se. 

Youroutfit rankades på placering 16 på sökordet ”Dagens outfit” och placering 8 på 

sökordet ”outfit” i sökresultatet på Yahoo.se. Youroutfit fanns inte alls med i 

sökresultatet på sökordet ”Wearmyoutfit” på Yahoo.se. 

Youroutfit hade 1 ingående länk vid detta mättillfälle. 
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5.3 PageRank 

I undersökningen så fanns ett delmål att undersöka inverkan på PageRank-värdet för 

två olika domäner och två skilda metoder, enligt Delmål 1.3.1.3. Metoden som 

användes var enligt den som beskrivs i kapitel 4.6. 

Under mätperioderna 1, 2 och 3 så framkom det att resultatet för den visuella 

PageRank-värdet blev 0 för både Wearmyoutfit och Youroutfit. Se bilagorna: Bilaga 2, 

Bilaga 3 och Bilaga 4.  

De totala ingående länkarna uppmättes till 14 stycken, se Bilaga 4. 

5.4 Regional Skillnad 

I undersökningen så fanns ett delmål att undersöka en regional skillnad på rankningen 

på Google.se och Google.com enligt Delmål 1.3.1.4. Metoden som användes var enligt 

den som beskrivs i kapitel 4.7. 

I två skärmdumpar på sökfrasen ”Dagens outfit” på Google.com och Google.se så 

framgår det att det finns regionala skillnader.  

 

Bild 9: Visar sökresultatet för sökfrasen ”Dagens outfit” på Google.com 
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Bild 10: Visar sökresultatet för sökfrasen ”Dagens outfit” på Google.se 

I bilagorna: Bilaga 2, Bilaga 3 och Bilaga 4 för mätperioderna 1, 2 och 3 ser man att 

placeringen för ett sökord på Google.com är sämre än på Google.se. I undantag för 

sökordet ”Wearmyoutfit” vart Wearmyoutfit placerar sig först i sökresultatet på både 

Google.se och Google.com samt Youroutfit på andra placering. 

Resultatet blir den att det är skillnad mellan Google.se och Google.com i sökresultatet 

för samma sökord. 
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5.5 Generell Sökmotoroptimering på webbplatsen 

5.5.1 Presentation 

Information i form av text presenteras på webbsidan med rubriker, paragrafer och 

formateringar. Bilden nedan visar hur presentationen för varje webbsida är 

strukturerad. Presentationen består av en huvudrubrik med nyckelord (nummer 1 på 

bilden), en underrubrik (nummer 2 på bilden) samt huvudtext med markerat nyckelord 

(nummer 3 på bilden). 

 

Bild 11: Visar presentation av text och rubriker på webbplatsen.  

5.5.2 Sitemap 

I sitemapfilen ”sitemap.xml” listas alla tillgängliga webbsidor på webbplatsen. 

Sitemaplistans webbsidor skrivs ut dels manuellt och dels hämtas de dynamiskt från 

databasen. Webbsidorna i listan består av en adress till webbsidan samt ett 

prioriteringsnummer för webbsidan. 

 

Bild 12: Visar hur en del av sitemapfilen ser ut renderad i webbläsaren. 



 

 61

5.5.3 Sökmotorvänliga webbadresser 

De flesta webbsidor på webbplatsen som kan kommas åt utan att vara inloggad, 

använder sökmotorvänliga webbadresser. Adresserna är uppbyggda med 

domännamnet följt av ett slash och kan efter bestå av t.ex. titlar, id nummer, 

användarnamn och sidnamn som separeras med ett slash. Vissa webbadresser avslutas 

även med ”.php”.  

 

Bild 13: Illustrerar sökmotorvänlig webbadress 

Visar hur en av de sökmotorvänliga webbadresserna kan se ut med domännamn 

(nummer 1 på bilden), toppdomän (nummer 2 på bilden), sidnamn (nummer 3 på 

bilden), id nummer (nummer 4 på bilden) samt en titel (nummer 5 på bilden) och 

avslutas med ”.php”. 

5.5.4 Validerad källkod 

Källkoden för alla webbsidor på webbplatsen är testad och giltig mot W3C’s validator.  

5.5.5 Länkar 

De interna länkarna på webbplatsen innehåller relevant länktexter till de länkande 

webbsidornas titlar. De viktigaste länkarna på webbplatsen finns synliga på alla 

webbsidor.  

 

Bild 14: Visar länkar (Länkarna är synliga i rosa färg) 

5.5.6 Meta description och meta keywords 

Alla webbsidor på webbplatsen som finns tillgängliga för sökmotorspindlar utan att 

vara inloggade innehåller meta-description och meta keywords. Meta-keywords 
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innehåller de tre nyckelord vi optimerat oss för samt ett nyckelord för den unika 

webbsidan. Meta description-texten har gjorts så unik som möjligt för varje webbsida 

och riktar sig till användaren som gjort en sökning.  

Bilden ”Visar del av sökresultat från Google.se” visar hur meta description tillämpas i 

verkligheten. 

 

Bild 15: Visar del av sökresultat från Google.se. 

Meta description 

”Wearmyoutfit är en webbplats för dig som är mode och klädintresserad. Hitta dagens outfits eller 

ladda upp nya outfit som du kan betygsätta och kommentera.” Källa: Meta description text från 

startsidan.  

Meta keywords 

”outfits, dagens outfit, outfit, wear my outfit” Källa: Meta keywords text från startsidan. 
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6. Analys och diskussion 

6.1 Indexering 

6.1.1 Analys 

På grund av bristande information kring teorier rörande indexering av webbsidor hos 

Google på det vi har undersökt i denna rapport så kan vi inte dra några slutsatser kring 

detta, om resultatet för indexering stämmer överens med någon teori då vi inte hittade 

en. 

6.1.2 Diskussion 

Resultatet blev inte det resultat som vi hade förväntat oss av metoden vi valde. Redan 

innan webbtjänsten publicerades och mätperioderna hade påbörjats så hade Googles 

sökmotorspindel besökt webbplatsen. Metoden vi genomförde som beskrivs i kapitel 

4.4.1.3, blev alltså inte den som var snabbast i detta fall. Metoden som blev snabbast 

var den metoden som beskrivs i kapitel 4.4.1.2, att hoppas på att Google skulle hitta 

dit själv.  

Vi misstänker att när vi registrerade domännamnen så har någon annan webbtjänst 

listat upp alla nyregistrerade SE domäner och via den webbplatsen har Googles 

sökmotorspindel eventuellt tagit sig vidare till vår webbplats. 

Resultatet hade kunnat kanske undvikits genom att vi hade registrerat domännamnet, 

publicerat tjänsten och tillämpat vår metod på samma dag. 
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6.2 Rankning 

6.2.1 Analys 

Genom att rankningen baseras på många olika faktorer så kan vi inte säga att vår 

metod baserat på teorin om text länkar har hjälpt oss att ranka bättre enbart baserat på 

den teorin. Resultatet visar däremot en trend att rankningen på sökorden har 

förbättrats på Wearmyoutfit för varje mätperiod sedan mätperiod 1 och fler ingående 

länkar tillkommit. 

6.2.2 Diskussion 

Resultatet av undersökningen för rankningen baserat på antal textlänkar är relativt 

osäker då mätperioden inte varit tillräckligt lång och om vi hade haft fler veckor att 

kunna utföra mätningarna på så hade vi kanske sett ett tydligare mönster för hur 

rankningen ändras när fler ingående textlänkar hade skapats till Wearmyoutfit. Många 

andra faktorer kan även ha haft betydelse för rankningen i denna korta period för 

mätningarna, som de faktorer som genomfördes enligt kapitel 4.3. 

Mätningar hade kunnat förbättras om vi hade dokumenterat vad de ingående 

textlänkarna baserades på för länktext, något som kunde ha betydelse enligt teorin. 

Ett intressant resultat som gjordes för mätperiod 3, se bilaga 4, var att Wearmyoutfit 

rankades på placering 11 för ”dagens outfit” och placering 12 för ”outfit” vilket är 

både högre än placeringarna på Google. Vi hade inte något uppsåt att 

sökmotoroptimera för Yahoo.se mer än att vi inkluderade meta keyword-taggen som 

Yahoos sökmotorspindel avläser. 
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6.3 PageRank 

6.3.1 Analys 

Vi kan varken bekräfta eller dementera teorin om PageRank. Vi vet att det finns ett 

visuellt värde som är mellan 0 till l0. Resultatet blev 0 för både Wearmyoutfit och 

Youroutfit. Wearmyoutfit hade 14 ingående länkar från externa webbsidor. Enligt 

PageRank förenklade algoritm så bör det finnas ett PageRank-värde om vi har 

ingående länkar och de är indexerade, men det värdet är inte synligt eller möjligt att få 

reda på. Det visuella PageRank-värdet uppdateras dock bara ett par gånger per år så 

där av vet vi inte om det visuella PageRank-värdet var ett uppdaterat vid sista 

mätperioden. 

6.3.2 Diskussion 

Innan undersökningen påbörjades visste vi om risken att det visuella PageRank-värdet 

kanske inte skulle bli uppdaterat under mätperioderna. Det hade varit svårt att lägga 

mätperioderna senare eller tidigare då det inte fanns tillräckligt med tid för att både 

hinna utveckla applikationen färdigt och läsa teorierna. Det kan även vara så att det har 

varit en PageRank-uppdatering men PageRank-värdet för webbplatsen var så pass låg 

att det inte blev ett synligt värde i Google Toolbar. Om det inte har skett någon 

PageRank-uppdatering så vet Google troligen det verkliga PageRank-värdet och 

baserar det i hela algoritmen i rankningen för webbsidorna. 
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6.4 Regional skillnad 

6.4.1 Analys 

För denna undersökning studerades inga teorier kring regionala skillnader på 

sökresultatet mellan Google.se och Google.com. Därför kan vi inte knyta 

undersökningens resultat till någon teori i denna rapport. 

6.4.2 Diskussion 

Vi hade ingen teori som tar upp regionala skillnader men vi anser att man kan föra en 

intressant diskussion kring de regionala skillnaderna man såg i resultatet för vår 

undersökning. När man ska sökmotoroptimera sig för ett sökord och det sker på flera 

regionala platser så kan det vara en bra idé att söka på flera av Googles toppdomäner 

med respektive språkval för domänen. I resultatet för mätperiod 3, se bilaga 4, så ser 

man en stor skillnad på rankningens utvecklingar mellan Google.se och Google.com. 

Vad detta beror vet vi inte säkert baserat på resultatet men vi själva tror att det har 

mycket med att göra med nyckelordet, vad det är för språk och vad webbsidornas 

språk är på. Vi tror även det kan ha en betydelse för om man gör sökningar på det 

språk som är inställt på den besökande Google domänen. 
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6.5 Generell Sökmotoroptimering på webbplatsen 

6.5.1 Analys 

De teorier som vi har tillämpat oss av för den generella sökmotoroptimeringen på 

webbplatsen, se kapitel 4.3, går inte att avgöra om undersökningens resultat påvisar att 

teorierna stämmer då det inte finns tillräckligt med underlag av resultatet för att avgöra 

det. Vi kan däremot säga att teorin om att innehållets relevans stämmer, därför att 

resultatet visade att Google.se visade oss i sökresultatet vid första mätperioden med 

sökordet ”Dagens outfit”.  

6.5.2 Diskussion 

Resultatet av den generella sökmotoroptimeringen är väldigt svår att jämföra med 

teorier vi använt oss av då det är så många faktorer som spelar roll. Bättre hade varit 

om vi hade haft förutsättningen att testa enskilda teorierna en och en på en redan 

lanserad webbplats. Men eftersom vi skulle lansera en webbtjänst och tillämpa 

teorierna direkt så kan vi aldrig se vad det skulle bli en påverkan för de enskilda 

teorierna vi tillämpat. 

Vi hoppades på att de teorier vi tillämpat skulle ge en positiv effekt på rankningen. 

Även om vi visste att den generella sökmotoroptimering var ett problem redan från 

början som inte direkt skulle kunna mätas på något sätt och oavsett om vi hade 

genomfört detta steg på webbtjänsten eller inte, skulle vi lika gärna kunnat göra 

sökmotoroptimering omedvetet. Eftersom vår rapport gick ut på att försöka ranka en 

nylanserad webbplats till topp 10, ansåg vi att det var bättre att tillämpa teorierna vi 

valde för den generella sökmotoroptimeringen. 
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6.6 Generell diskussion 

Saker som gick snett i vår undersökning var de att vi sökmotoroptimerade på fel 

nyckelord av misstag och fick ändra om en liten del på webbplatsen men som ändå 

kan ha bidragit med att vi rankade oss i resultatet lägre. 

Det är svårt att avgöra om genomförandet hade kunnat förbättras. Ser man på 

resultatet så skulle det lika gärna kunna blivit sämre men med ett väldigt detaljerat 

genomförande så skulle man däremot kunna avgöra om det var en bra eller dålig 

metod. Vårt genomförande hade kunnat förbättras mer i detalj. 

Ett stort problem som vi såg vid genomförandet är att många saker tar väldigt lång tid 

och det tar tid att se resultat. Vår tid var knapp för att mäta om teorierna stämmer. 

6.6.1 Förslag till vidare forskning 

För vår undersökning anser vi att det finns en hel del forskning man kan bedrivas 

vidare. Man kan se som så att den undersökning vi bedrivit är bara en början och fler 

mätperioder under en längre tid hade bidragit med ett mer säkert resultat för att uttala 

sig om teorierna stämmer. Exempel på vidare forskning är att fortsätta lägga ut fler 

ingående länkar till webbplatsen och se om rankningen förbättras samt invänta en 

visuell PageRank-uppdatering och försöka undvika att skapa en påverkan för andra 

teorier. 

Det finns många teorier som man kan forska vidare kring, för att utröna huruvida 

teorierna stämmer då det överlag finns dåligt med tidigare konkreta vetenskapliga 

forskningar kring detta. Mycket förändras under kort tid så ny forskning kring 

sökmotoroptimering behövs göras ständigt om man ska kunna hitta de mest effektiva 

sätten att ranka en webbsida eller webbplats på. 
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7. Slutsats 
Vi anser att teorierna som har studerats täcker väldigt mycket av den grundliga 

sökmotoroptimeringen som kan tillämpas för att sökmotoroptimera webbplatser och 

webbsidor. Tillvägagångssättet är många för de teorier vi studerat och oftast så får man 

tillämpa de innan man kan se ett resultat för att veta om de stämmer eller inte. 

Eftersom det finns flera sätt att gå tillväga så kan den metod man tillämpat varit fel 

och inte teorin.  

Den generella sökmotoroptimering som genomfördes på webbplatsen var inte viktig i 

sig för rapporten då de krävs att teorierna tillämpas en och en för att se en effekt. Men 

den var ett viktigt moment för att göra webbplatsen sökmotoroptimerad och att 

tillämpa de teorier vi undersökt. Det var bättre att genomföra  

Vi anser att webbplatsen är sökmotoroptimerad, att vi fått goda kunskaper inom 

sökmotoroptimering och att huvudmålet för rapporten är uppnådd. Vi anser att 

sökmotoroptimeringen faktiskt fungerar för att ranka en webbsida bättre. 

7.1 Praktiska experiment 

7.1.1 Delmål 1 

Resultatet för delmål 1, se kapitel 1.3.1.1, kan sammanfattas att Google besökte och 

indexerade vår webbplats redan innan webbplatsen publicerades och därför resulterade 

vår metod i att inte vara den snabbaste. Om våra egna misstankar stämmer om varför 

Google besökte och indexerades webbplatsen, se kapitel 6.1.2, hade vi kanske kunnat 

undvika indexeringen innan metoden vi valde tillämpades. 

Vi anser att målet inte uppnåddes på det sättet som enligt den valda metoden och att 

resultatet blev ett misslyckande då webbplatsen blev indexerad innan den blev 

publicerad. 

7.1.2 Delmål 2 

Resultatet för delmål 2, se kapitel 1.3.1.2, kan sammanfattas att Wearmyoutfit aldrig 

rankades i topp 10 på nyckelorden ”dagens outfit” och ”outfit” men rankades först på 

nyckelordet ”Wearmyoutfit”, se bilaga 4. Det är nästan omöjligt att dra en slutsats om 
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varför det förväntade resultatet inte blev helt uppnått men våra egna tolkningar skulle 

kunna vara att webbplatsen hade för få ingående länkar, för lite relevant innehåll och 

att det är en ny webbplats. 

Vi anser att målet inte är helt uppnått men webbplatsens rankning enligt bilaga 4 så 

visar det ändå en trend att placeringen kommer att ökas inom den närmsta tiden. 

7.1.3 Delmål 3 

Resultatet för delmål 3, se kapitel 1.3.1.3, kan sammanfattas att både Wearmyoutfit 

och Youroutfit hade en visuell PageRank på 0, se bilaga 4. Troligen beror detta på att 

det visuella PageRank värdet inte var uppdaterat vid mätperiod 3 och även fast att 

webbplatsen hade ingående länkar och minst en länk med visuellt PageRank värdet 3. 

Vi anser att målet i sig är uppnått och att visuella PageRank värdets påverkan inte var 

någon men resultatet skulle kunna se annorlunda ut efter en visuell PageRank 

uppdatering och påverkan kan då visa sig vara annorlunda. 

7.1.4 Delmål 4 

Resultatet för delmål 4, se kapitel 1.3.1.4, kan sammanfattas att det förekom regionala 

skillnader på sökorden beroende på om sökningen gjordes på Google.se eller 

Google.com. Detta verkade bero på språkvals inställningar hos Google och Google.se 

föredrog svenska webbsidor före engelskspråkiga när man gjorde sökningar och 

Google.com föredrog engelska före svenska. 

Vi anser att målet endast kan vara uppnått då det antingen är en skillnad eller inte är en 

skillnad och dessutom att detta genomfördes. 
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7.2 Personliga åsikter 

Vi tycker att undersökningarna har varit givande för oss, både de teoretiska och 

praktiska delmomenten. Den lärdom vi fått av undersökningarna kommer 

förhoppningsvis ge oss bra erfarenhet för sökmotoroptimering i framtiden. Det har 

varit intressant att tillämpa teorier praktiskt för att se ett verkligt resultat. När vi sökte 

efter teorier var det väldigt svårt att hitta några vetenskapliga teorier som påvisats att 

de stämmer i ett resultat om sökmotoroptimering. 

Omfattningen av teorier kring sökmotoroptimering är enormt stort och det finns ett 

flertal olika teorier som är väldigt lika varandra och flera olika tillvägagångssätt för att 

tillämpa dem. 

Vi tycker att vi har uppnått vårt syfte med rapporten genom att vi har fått goda 

kunskaper inom sökmotoroptimering, inriktat för Google och hur man kan gå till väga 

under en kort tid att ranka för vad vi tycker är ett godkänt resultat under 3 veckor och 

med tanke på konkurrensen för sökorden. 

Vad man bör tänka på när det gäller sökmotoroptimering är att det tar tid från när 

något är genomfört till att ett resultat för det genomförda blir synligt. Man bör inte 

heller vara för optimistisk för att en ny webbplats skall synas högt upp i sökresultatet 

nära efter lansering på starkt konkurrerande sökord. 

Det finns många olika sätt man hade kunnat gå till väga för att ranka bra på nyckelord 

och indexeras på en webbsida så snabbt som möjligt, vi har tagit upp några i denna 

rapport.  
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 1

Konkurrensanalys 
Analys på Google.se 

Webbtjänst Placering ”dagens outfit” Placering ”outfit” PageRank 

Minoutfit.se 1 1 4 

Outfit.se Över 150 2 3 

Mystajl.se Över 150 Över 150 2 

 

Analys på Google.com 

Webbtjänst Placering ”dagens outfit” Placering ”outfit” PageRank 

Minoutfit.se 3 Över 150 4 

Outfit.se Över 150 Över 150 3 

Mystajl.se Över 150 Över 150 2 

 

Analys på Yahoo.se 

Webbtjänst Placering ”dagens outfit” Placering ”outfit” 

Minoutfit.se 3 5 

Outfit.se Över 150 21 

Mystajl.se Över 150 143 

 

Analys på Live.se 

Webbtjänst Placering ”dagens outfit” Placering ”outfit” 

Minoutfit.se 55 19 

Outfit.se Över 150 Över 150 

Mystajl.se Över 150 111 

 

* Över 150: Webbplatsen kunde inte finnas på en placering i SERP under eller lika med plats 

150. Detta behöver dock inte betyda att webbplatsen inte finns med alls i SERP. 
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Mätperiod 1 
Datum för mätperiod: 30 april 2009, 7 dagar efter lansering. 

Mätdata från PageRank: 

Visuella PageRank värde för Wearmyoutfit.se: 0 

Visuella PageRank värde för Youroutfit.se: 0 

Mätdata på ingående länkar: 

Ingående länkar för Wearmyoutfit.se: 4 

Ingående länkar för Youroutfit.se: 1 

Mätdata på rankning för Wearmyoutfit.se: 

Google.se Placering ”dagens outfit” Placering ”outfit” Placering ”wearmyoutfit” 

 142 Över 150* 1 

 

Google.com Placering ”dagens outfit” Placering ”outfit” Placering ”wearmyoutfit” 

 Över 150* Över 150* 1 

 

Mätdata på rankning för Youroutfit.se: 

Google.se Placering ”dagens outfit” Placering ”outfit” Placering ”wearmyoutfit” 

 Över 150* Över 150* 2 

 

Google.com Placering ”dagens outfit” Placering ”outfit” Placering ”wearmyoutfit” 

 Över 150* Över 150* 2 

 

* Över 150: Webbplatsen kunde inte finnas på en placering i SERP under eller lika med plats 

150. Detta behöver dock inte betyda att webbplatsen inte finns med alls i SERP. 
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Mätperiod 2 
Datum för mätperiod: 7 maj 2009, 14 dagar efter lansering. 

Mätdata från PageRank: 

Visuella PageRank värde för Wearmyoutfit.se: 0 

Visuella PageRank värde för Youroutfit.se: 0 

Mätdata på ingående länkar: 

Ingående länkar för Wearmyoutfit.se: 9 

Ingående länkar för Youroutfit.se: 1 

Mätdata från rankning för Wearmyoutfit.se: 

Google.se Placering ”dagens outfit” Placering ”outfit” Placering ”wearmyoutfit” 

 56 Över 150* 1 
 

Google.com Placering ”dagens outfit” Placering ”outfit” Placering ”wearmyoutfit” 

 140 Över 150* 1 
 

Mätdata från rankning för Youroutfit.se: 

Google.se Placering ”dagens outfit” Placering ”outfit” Placering ”wearmyoutfit” 

 Över 150* Över 150* 2 
 

Google.com Placering ”dagens outfit” Placering ”outfit” Placering ”wearmyoutfit” 

 Över 150* Över 150* 2 

 

* Över 150: Webbplatsen kunde inte finnas på en placering i SERP under eller lika med plats 

150. Detta behöver dock inte betyda att webbplatsen inte finns med alls i SERP. 
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Mätperiod 3 
Datum för mätperiod 14 maj 2009, 21 dagar efter lansering. 

Mätdata från PageRank: 

Visuella PageRank värde för Wearmyoutfit.se: 0 

Visuella PageRank värde för Youroutfit.se: 0 

Mätdata på ingående länkar: 

Ingående länkar för Wearmyoutfit.se: 14 

Ingående länkar för Youroutfit.se: 1 

Mätdata från rankning för Wearmyoutfit.se: 

Söktjänst Placering ”dagens outfit” Placering ”outfit” Placering ”wearmyoutfit” 

Google.se 15 138 1 

Yahoo.se 11 12 1 

Live.se Över 150* Över 150* 1 

Google.com 44 Över 150* 1 

 

Mätdata från rankning för Youroutfit.se: 

Söktjänst Placering ”dagens outfit” Placering ”outfit” Placering ”wearmyoutfit” 

Google.se Över 150* Över 150* 2 

Yahoo.se 16 8 **  

Live.se Över 150* Över 150* ** 

Google.com Över 150* Över 150* 2 

 

* Över 150: Webbplatsen kunde inte finnas på en placering i SERP under eller lika med plats 

150. Detta behöver dock inte betyda att webbplatsen inte finns med alls i SERP. 

** Inte med i SERP. 
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Diagram: Förändring av placering i SERP för Wearmyoutfit 

Diagrammet ”Förändring av placering i SERP för Wearmyoutfit ” visar förändringen av 

placering i SERP-listan vid sökning på nyckelorden ”dagens outfit” samt ”outfit” på 

Google.se och Google.com över de tre veckorna som mätningar gjordes. Linjerna med 

(.com) efter nyckelordet är mätning gjort på Google.com.
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Tidsplanering 

Tidsplan

Uppgift Vecka Vecka 14 Vecka 15 Vecka 16 Vecka 17 Vecka 18 Vecka 19 Vecka 20 Vecka 21 Vecka 22 Vecka 23
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Förstudie

Analys
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Utveckling av webbtjänst

Testning
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Insamling av data

Slutsatsdragningar
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