
  

 

 

 

 

Examensarbete 

 

 
Marta Johnsson  

2011-05-25 

Ämne: Datavetenskap 
Nivå: B 

Kurskod: 1DV40E 

 

Syns du inte - finns du inte. 

SEO best-practices och utvärdering. 

 

 



Marta Johnsson 

- I - 

Abstrakt 

"Syns du inte - finns du inte. SEO best-practices och utvärdering." handlar om 

sökmotoroptimering. Arbetet har som sitt mål att undersöka i fall det finns några 

rekommenderade best-practices för att lyckas med sökmotoroptimering. Arbetet tar 

också upp olika metoder för utvärdering av SEO-ansträngningar. 

Som webbutvecklare jobbar man med att ta fram webbsidor och vill att dessa ska bli 

hittade av målgruppen därför kändes det valda ämnet relevant och intressant.  

Resultatet innefattar en sammanställning av rekommendationer/best-practices från tre 

olika källor. En del rekommendationer har testats för att verifiera deras effektivitet samt 

för att undersöka i fall sökmotoroptimering är svår att tillämpa i praktiken. Diskussionen 

innehåller en reflektion över resultatet och ett försök att återknyta till frågeställningarna. 

Abstract 

“You don't exist if you are invisible. SEO best-practices and evaluation“ is about Search 

Engine Optimization. The aim is to examine if there are best practices for successful 

search engine optimization. The project is also to discuss various methods for the 

evaluation of SEO and its effects. 

The function of web developers is all about finding their web-pages by target group and 

therefore the topics found were relevant and extremely interesting. The conclusions 

made are formed by recommendations from three different sources. Some of the 

recommendations have been tested in order to verify the effectiveness and investigate 

whether SEO is difficult to apply in practice and the discussions include a reflection on 

the results and answers to the questions they have been included in the project.  



Marta Johnsson 

- II - 

 

Förord 

Detta examensarbete är resultatet av en tio veckors lång kurs som ska avsluta en tvåårig 

utbildning på Webbprogrammeringsprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Det är 

många faktorer som har bidragit till mitt val av tema för arbetet. Först och främst var 

det intresse för SEO och tekniker bakom en lyckad sökmotoroptimering. Detta intresse 

väcktes av en person som trodde att jag redan kunde SEO och för att inte behöva ligga 

efter började jag läsa på och fann att detta var väldigt intressant. Samtidigt har jag fått en 

fråga om utförande av en webbshop vars ägare inte hade stora resurser att investera i 

några betalda kampanjer och samtidigt var han mycket medveten om att man måste 

synas på Internet för att finnas. Därefter var valet av ämnet självklart. 

Att skriva en uppsats visade sig mycket roligare än vad jag trodde från början. Jag har 

lärt mig att en systematisk forskning och analys av erhållna resultat kan ge en mycket 

stadig teoretisk grund för framtida praktiska åtgärder. Jag har lärt mig väldigt mycket 

under dessa tio veckorna och ännu mera kunskapstörst väcktes hos mig. 

Jag vill tacka min underbara familj för allt stöd jag fick under skrivandets gång. Särskilt 

vill jag tacka min son Max som var så förstående och offrade en och annan lektimma för 

att jag behövde jobba med mitt examensarbete. 

Jag vill också tacka Johan Leitet för hans handledning och hans givande insats under 

arbetets gång. 
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1. Teoretisk bakgrund 

1.1 SEO 

Anders Tibbling (Tibbling, 2007) citerar Jim Westergrens1 definition av SEO för att 

bäst beskriva vad SEO innebär: 

SEO är en gren inom internetmarknadsföring som går ut på att 
placera sin webbplats så högt upp som möjligt på sökmotorers 
sökresultatlistor på rätt sökord. Man vill helt enkelt ligga etta på 
Google och de andra populära sökmotorerna. 

SEO är ett akronym för det engelska begreppet Search Engine 
Optimization (sök motor optimering [sic] – swe). De två huvudsakliga 
delarna i SEO är göra sin webbplats mer relevant med hjälp av 
optimering och mer populär med hjälp av länkar. 

1.2 SERP  

SERP står för Search Engine Results Page och motsvarar det svenska ordet sökresultat 

för att beskriva de sidor en sökmotor returnerar efter att man har skrivit in en sökfras 

och utfört en sökning. 

1.3 Page Rank 

Google (Google a) förklarar PageRank på följande sätt: 

PageRank-teknik: PageRank utför en objektiv mätning av hur viktiga 
webbsidorna är baserat på en ekvation bestående av mer än 
500 miljoner variabler och 2 miljarder termer. I stället för att räkna 
direkta länkar tolkar PageRank en länk från Sida A till Sida B som en 
röst på Sida B från Sida A. PageRank beräknar sedan hur viktig en 
sida är baserat på hur många röster den har fått. 

PageRank utvärderar även hur viktig den sida som röstar är, eftersom 
röster från vissa sidor anses vara mer värda vilket ger den länkade 
sidan ett högre värde. Viktiga sidor erhåller en högre PageRank-
ranking och visas först i sökresultatet. Googles teknik utnyttjar nätets 
gemensamma ”intelligens” för att bestämma hur viktig en webbsida 
är. Resultaten justeras inte och påverkas inte av någon mänsklig 

                                                   

1 Det finns ingen exakt källhänvisning på sidan, en länk till följande sida 

http://www.jimwestergren.com/ finns och används som referens.  
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faktor, vilket gör att våra användare kan lita på att Google är en 
objektiv informationskälla som inte påverkas av köpta rankningar. 

1.4 Trust Rank 

Trust Rank förklaras på följande sätt enligt sokmotoroptimering.nu  

(Sokmotoroptimering.nu, 2010): 

Förtroende eller trust handlar om att ge sökmotorerna anledning att 
tolka din webbplats som trovärdig nog att visa upp bland de första 
sökresultaten. Förtroende är en av de absolut viktigaste sakerna att 
sträva efter för att uppnå långsiktiga resultat, särskilt inom områden 
med hög konkurrens. 

1.5 AdWords 

Google AdWords är ett system som erbjuder reklamplats på Google. När en 

användare söker på ett visst ord så visas en reklambaner som ett företag har betalat för 

och vill att den ska synas när ett visst ord sökes. Reklamen placeras antigen längst upp 

på svarssidan eller i högra spalten. Företag budar i en auktions liknande process hur 

mycket de vill betala för en annons och kan antingen välja en kampanj som kostar "per 

visning" eller "per klick". Det företaget som betalar mest hamnar överst. Bilaga 

nummer ett (AdWords och organiskt resultat på Google) visar ett exempel på sådana 

annonser. 

1.6 Organiskt resultat 

När man söker efter information med hjälp av en sökmotor så returnerar den en lista 

(SERP) över hittade webbplatser som sökmotorn avser är relevanta utan att någon har 

betalat för det. Bilaga nummer ett (AdWords och organiskt resultat på Google) visar 

ett exempel på organiska samt betalade resultat. 

1.7 On page 

On page optimering betyder att man gör ändringar/anpassningar på sin webbplats 

som kan påverka sidan placering bland sökresultaten vid en sökmotorsökning. 
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1.8 Off page 

Det är sådana åtgärder för SEO som sker utanför själva webbplatsen för att påverka 

dess position bland sökresultaten. Som exempel kan man använda länkbyte eller 

marknadsförande av sin sajt genom aktivt deltagande i olika diskussionsgrupper eller 

forum. 

1.9  Inlänkar 

Det är länkar som finns på andra sajter och leder till din sida. Dess mängd och kvalité 

påverkar sidans PageRank (Google a).  

1.10 Googlebot 

"Googlebot är Googles sökrobot (kallas ibland även för spindel). Genomsökning är den process genom 

vilken Googlebot upptäcker nya och uppdaterade sidor som behöver läggas till i Googles index"  

(Google b, 2011). 

1.11 Indexering 

Google egen definition av indexering  (Google c, 2011) lyder: 

Googlebot bearbetar samtliga sidor som genomsöks för att 
sammanställa ett omfattande index över alla ord som upptäcks och 
var de finns på varje sida. Dessutom bearbetar vi information som 
finns i viktiga innehållstaggar och attribut, t.ex. Title-taggar och ALT-
attribut. Googlebot kan hantera många men inte alla innehållstyper. 
Exempelvis kan vi inte hantera innehållet i vissa dataformat-filer eller 
dynamiska sidor. 
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2. Bakgrund 

Krokens Marin Service är ett litet företag placerat i Byxelkrok på Norra Öland. I 

dagsläget utför företaget båtreparationer och service åt sommargäster. Ägaren Hans 

Johnsson (hädanefter Johnsson) har länge funderat på att prova sin verksamhet på 

Internet och vill nu starta en webbhandelsplats med dykutrustning som handelsvara.  

2.1 Introduktion till problemområdet 

Johnssons budget är begränsad samtidigt som han är medveten om att hans 

verksamhet måste vara lätthittad genom sökmotorer eftersom: "(...) 81 percent of Internet 

users enter to the Internet environment via search engine web pages" (Yalçin & Köse, 2010:487).   

Johnsson är i behov av en sökmotoroptimering som hjälper hans blivande kunder att 

hitta hans verksamhet genom sökmotorer. Med tanke på kundens utgångsläge och 

rådande söktrender är det viktigt att hitta rätt verktyg för webbplatsoptimering som är 

både långsiktig och kostnadsfri. Johnsson vill också kunna se resultaten av sina 

ansträngningar. Därför ska arbetet även behandla relevanta utvärderingsmetoder. 

Målet med detta arbete är huvudsakligen att undersöka vilka best-practices som är 

allmänt tillgängliga, det vill säga sådana råd och rekommendationer som en användare 

kan hitta själv utan att behöva anlita en SEO-konsult. Dessa rekommendationer ska 

också jämföras med åtgärder som förespråkas av en professionell sökmotoroptimerare.  

De frågeställningar arbetet ämnar besvara är: 

 Finns det några gemensamma rekommendationer/best-practices för SEO? 

o Vilka gemensamma rekommendationer finns det?  
 

 Stämmer dessa rekommendationer överens med hur en professionell 
sökmotoroptimerare jobbar? 

 Är grundläggande SEO svår att utföra? 

 Hur utvärderar man effekter av SEO? 

2.2 Tidigare forskning 

År 2009 gjordes det globalt hela 9 886 100 000 000 onlinesökningar (Dil, Tian, Yan, 

Liyuan, & Yanhui,  2010:450). Eftersom Google för tillfället är den största sökmotor i 

Sverige (Bilaga 2: Populära sökmotorer) och uttrycket googla har blivit ett synonym till 
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att söka information på Internet är det viktigt att finnas bland Googles sökresultat. 

Detta är relativt enkelt att uppnå; det räcker med att registrera sin webbsida hos 

Google2 och vänta på att sidan ska indexeras. Det finns en annan sida av problemet; 

Google kan ha flera miljoner svar på en sökning (Bilaga 3: Google svar) samtidigt som 

det finns följande resultat att referera till : "iCrossing analyzed natural search results for non-

branded keywords for 10 clients and found that more than 95 percent of all site traffic from search 

engines comes from page-one results" (Cornwell, 2010:1). Därför är det viktigt att placera sig 

på just första resultatsidan en sökmotor levererar i respons på en sökning. Detta går 

också att lösa på ett relativt enkelt sätt genom att köpa en reklamplats/AdWords 

kampanj på Google och ha garanti att man hamnar överst på resultatsidan; detta 

kräver att man har möjligheten att betala för sin annonsplats. Johnsson har inte sådana 

resurser att lägga ner på reklam och samtidigt finns det forskning som visar att det är 

bara 11.7% (Hotchkiss, Alston, & Edwards, 2005:21) av användare som faktiskt 

klickar på topplacerade AdWords annonser.  

Var klickar användare oftast i så fall? Enligt Google Eye Trackning Report (Hotchkiss, 

Alston, & Edwards, 2005:21) väljer hela 53,6% av användare att klicka på resultaten 

som visas i den organiska delen. En annan källa påpekar att: "(...) share of search traffic 

coming from paid listings is decreasing at the expense of organic traffic" (Hopkins, 2009). Det 

som är intressant är nämligen den andra delen av sista citatet: "(...) decreasing at the 

expense of organic traffic” och tillsamans med följande postående: "Dessutom tenderar gemene 

man ha större förtroende för sajter som placerar sig bra i de organiska resultaten" 

(Sökmotorkonsult.se a) understryker vikten av en hög organisk placering. 

All tidigare nämnda fakta tyder på att den bästa lösningen på Johnssons krav är en 

satsning på sökmotoroptimering och strävande efter en topplacering bland de 

organiska resultaten. Detta med tanken på kundens krav bekräftas ännu tydligare av 

följande påstående: "Om man har en bra sökmotoroptimering kan man förvänta sig resultat 

under flera år framåt. Jämför med sponsrade länkar, om du slutar betala slutar kunderna komma 

samma ögonblick"  (Sökmotorkonsult.se a).  

                                                   

2 http://www.google.com/addurl/?continue=/addurl 
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2.3 Avgränsningar 

Detta arbete ska undersöka vilka verktyg som finns tillgängliga för att stämma av 

resultat av SEO-ansträngningar. Arbetet ska inte gå in på detaljer hur dessa verktyg 

fungerar, den delen ska bara ge en översikt över tillgängliga lösningar och hjälpmedel.     

Arbetet grundar sig på undersökningar, guider och artiklar som huvudsakligen är 

antingen skrivna på svenska eller engelska.  

Eftersom Google är den sökmotor som används mest är det huvudsakligen just kring 

Google och dess verktyg som arbetet koncentrerar sig på. 

Ordet rekommendation och best-practices används som synonymer i detta arbete.  
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3. Metod 

Arbetet går huvudsakligen ut på att undersöka vilka aktuella rekommendationer och 

metoder som kan utgöra en grund för best-practices inom sökmotoroptimeringen och 

till undersökningen valdes en kvantitativ metod. Rent praktiskt omfattar detta sökning 

efter rekommenderade best-practices och statistisk sammanställning av 

rekommendationens frekvens. På det sättet ska man förhoppningsvis kunna hitta 

punkter som är gemensamma och kan framstå som standard för SEO. Data till 

sammanställningen kommer att sökas på Internet. Sökningen begränsar sig till Google 

sökmotor och det är bara resultaten som hamnar på sidan ett till tre för sökning efter 

ordet "sökmotoroptimering" som undersöks. En föreläsning om SEO som utfördes av 

MediaAnalys3 den 2011-05-18 i Kalmar samt ett samtal med Tommy Skålberg 4 direkt 

efteråt står som grund till bedömning av kvalité och nyttan av det tidigare samlade 

data.  

Google sökning används för att hitta de rätta lösningarna för SEO-utvärdering samt 

verktyg som kan vara hjälpsamma vid sökmotoroptimering. 

För att undersöka kraften i vissa rekommendationer används Pineberrys test5 som 

bedömer sidans SEO-kvalité. Testet går ut på att jämföra hur många poäng en sida får 

(från 0 till 100) beroende på om man har optimerat den enligt vissa SEO-

rekommendationer eller ej.  

3.1 Metoddiskussion 

3.1.1 Datainsamling baserad på SERP för ordet 
sökmotoroptimering 

Metoden innebär samling och bearbetning av en stor datamängd. Detta kan vara en 

nackdel på grund av den begränsade tiden. Metoden valdes för att den är lättillgänglig 

                                                   

3 MadiaAnalys är ett företag som jobbar med sökmotoroptimering samt sponsrade länkar. 

Företaget har sitt huvudkontor i Kalmar. Föreläsare: Tommy Skålberg, Per Eriksson (Senior 

technician/SEO supervisor) samt Alexander Nyquist(Senior level developer). 

4 CTO (Chief Technology Officer) och delägare av MediaAnalys 

5 Tillgängligt under: http://www.sokmotorkonsult.se/verktyg/onpage/ 
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och med stor sannolikhet grundar många nybörjare sitt SEO-arbete just på det sättet. 

Det är svårt att veta om man har valt de rätta sidorna till undersökningen eftersom det 

fanns ungefär 519 000 resultat generade av Google den 2011-05-11 när man sökte på 

ordet "sökmotoroptimering". Det är omöjligt att gå genom alla resultat för att få en 

rättvis bild. Att just de tre första sidorna valdes som grund till denna undersökning 

motiveras med att det är just dessa tre första sidor som mest frekvent används som 

källa vid sökmotorsökning (Dil, Tian, Yan, Liyuan, & Yanhui, 2010:450). Det finns en 

annan metod som skulle kunna användas som grund till datainsamlingen. Man skulle 

kunna genomföra personliga intervjuer med webbyråer och sammanställa deras svar 

för att komma fram till ett resultat som verkligen avbildar branschens best-practices. 

Detta används inte här på grund av att grundkraven är att metoderna ska vara fria och 

framtagna utan inblandning av professionella sökmotoroptimerare.  

Datainsamlingen innebar bearbetning av en stor mängd löpande text och olika 

författare kunde ibland använda olika uttryck för att beskriva en och samma 

rekommendation. En del rekommendationer var mycket allmänna och detta innebar 

att det kunde vara svårt att kvalifiera rekommendationen. Till exempel om det står i 

klartext att meta taggen title ska användas så får denna rekommendation ett kryss men 

om rekommendationen går ut på att man generellt ska använda meta taggar så får tre 

olika oftast rekommenderade taggar (title, description och keywords) ett kryss. Detta 

kan vara en felfaktor som genererar en missvisande bild. 

Datainsamling och bearbetning av SERP för ordet sökmotoroptimering har genererat en 

lista över vissa rekommendationer. Dessa anses som utgångspunk för vidare forskning 

och listan utvidgas inte efterhand även om nya rekommendationer dyker upp från den 

professionella sökmotoroptimerarens sida. 

3.2 Utvärdering av SEO-insatser 

För att hitta de rätta metoderna för utvärdering av SEO-insatser användes Internet 

och Google. Frasen som användes vid sökningen var: SEO utvärdering och för det 

slutliga resultatet användes webbplatsen: Sökmotorkonsult.se (Sökmotorkonsult.se b). 

3.3 Testning med Pineberry 

I undersökningssyfte har två HTML-sidor skapats. Den första sidan (hädanefter sida 

A) utan någon tanke på SEO och med strävan att medvetet få så få poäng som 
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möjligt. Den andra sidan (hädanefter sida B) skapades med tanken på SEO och 

optimerades mot punkter som sida A har får anmärkning på. Bägge sidorna testas mot 

sökordet: dykutrustning.  Verktyget bedömer sidans on page SEO och säger därmed 

ingenting om sidans länkkraft. Eftersom det bara är enskilda sidor som har testats var 

det omöjligt att få några poäng för antalet Google indexerade sidor. Testets testverktyg 

finns tillgängligt på: http://www.sokmotorkonsult.se/verktyg/onpage/.  

Följande sidegenskaper har testats: 

 Sidans title tagg och dess relevans mot sökordet  

 Användning av H1 taggen och dess relevans mot sökordet samt textens längd 

 Antalet Google indexerade sidor 

 Textvolym 

 Textrelevans mot sökordet 

 Källkod testas mot textmängd i förhållande till sidans brödtext samt mot 

sidans inlänkade externa filer 

 Innehållande av image tagg och en beskrivande alt tagg 

 Meta description 

 Sidans sökväg mot innehållande av sökordet 

Eftersom Pineberrys test bara tillåter testning av vissa sidelement kan detta ses som en 

begränsning och kan ha en viss påverkan på helhetsbilden. Testverktyget tar inte i 

anspråk hur sidans inlänkar ser ut. Variabler som testas i Pineberry-verktyget ansågs 

vara av en stor betydelse vid framtagning av resultatet och därför är dessa med i 

framtagande av resultatet (se figur 4.4) och har som syfte att hjälpa till att ta fram en 

rättvisande bild för on page rekommendationer. Pineberry-verktyget kan inte på samma 

sätt bidra vid jämförelse av off page rekommendationer och därför används det inte vid 

resultatframtagning (se figur 4.5).  
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4. Genomförande och resultat 

4.1 Best-practices statistik 

Grunden till följande statistik består av 15 olika webbplatser. Detta är en avvikelse mot 

det som planerades när metoden till undersökningen valdes. Detta betyder att hela 

50% av dem av Google hittade sidor inte innehåller det efterfrågade datat. Det 

framtagna resultatet har tvingat fram en kategorisering av SEO-rekommendationer i 

två grupper. Enligt erhållna data delas dessa i två grupper: on page och off page best-

practice. Bilaga nummer tio innehåller en lista över sajter som användes till 

undersökningen. Bilaga nummer elva innehåller en lista över alla sajter som 

representerades på de tre första SERP för ordet sökmotoroptimering. 

4.1.1 On page rekommendationer 

 

Figur 4.1 On Page rekommendationer och dess popularitet 
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Figur 4.1 visar en sammanställning av hittade on page rekommendationer samt hur 

många procent i undersöknings gruppen har nämnt dessa och rekommenderat för en 

lyckad sökmotoroptimering.  

4.1.2 Off page rekommendationer 

  

Figur 4.2 Off Page rekommendationer och dess popularitet 

Figur 4.2 visar en sammanställning av hittade off page rekommendationer samt hur 

många procent i undersöknings gruppen har nämnt dessa och rekommenderat för en 

lyckad sökmotoroptimering. 
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4.1.3 Icke rekommenderade beteende eller beteende med låg 
inverkan. 

 

Figur 4.3 Icke rekommenderade beteende eller beteende med låg inverkan 

Figur 4.3 presenterar en sammanställning av tekniker som inte ska användas eller dessa 

som inte har någon stor påverkan vid sökmotoroptimering. 

4.2 Resultat för testning med Pineberry 

 Sida A: 10 av 100 (Bilaga 4: Första resultatet - sida A; Bilaga 7: Källkod sida A) 

 Sida B försök nr 1: 73 av 100 (Bilaga 5: Första resultatet - sida B; Bilaga 8: 

Källkod sida B, första försöket) 

 Sida B försök nr 2: 88 av 100 (Bilaga 6: Andra resultatet - sida B; Bilaga 9: 

Källkod sida B, andra försöket) 

4.3 SEO - utvärdering 

Enligt följande lista med tillhörande förklaring kan man basera sin utvärdering av 

sökmotoroptimering enligt följande kriterier (Sökmotorkonsult.se b):  

 Position: eftersom motivet bakom en SEO strategi är att inta en viss position i 
sökmotorernas SERP kan man enkelt kolla om utförda åtgärder har placerat 
sajten på en önskad position. 
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 Trafik: en lyckad SEO-optimering ska direkt resultera i en högre position och 
bidra till en ökad trafik till webbplatsen. Det vill säga vi vill ha fler besökare 
och detta kan tjäna som mått på lyckad sökmotoroptimering. 

 Non Branded vs Branded är en viktig uppdelning vid SEO-utvärdering enligt 
Sökmotorkonsult.se  (Sökmotorkonsult.se c):  

Om du vill kunna få en bra bild av vilka resultat du uppnår så 
är det Non Branded som är viktigt [sic]. Det handlar alltså om 
sökningar som inte är förknippade med varumärket. Om du 
gjort en stor investering i SEO och får 100.000 besökare varje 
dag men alla har sökt efter ditt varumärke behöver det ändå 
inte betyda att det varit en framgångsrik satsning. 

 Intäkter: om vår sökmotoroptimering har som mål att få fler blivande kunder 
till vår sida så är just intäkter som förknippas med SEO-åtgärder rätt mått. 

 Inlänkar: webbsajtens koexistens med andra webbplatser är en viktig del av 
SEO. Är SEO-arbetet inriktad på att öka spridningen av sajten kan man mäta 
hur många nya sajter som länkar till vår sida och använda det som mått vid 
utvärderingen.  

 Konverteringsgrad: man optimerar sin sida för att man har ett mål, något som 
man vill att användaren ska utföra. Det kan vara allt från inköp, nedladdning 
eller subskription. Om användaren faktiskt gör det vi vill att han gjorde så har 
vi med hjälp av SEO lyckats att konvertera honom eller henne till en riktig 
kund och tyder på en lyckad sökmotoroptimering. 

 Vinst: om det är just försäljningen som ska öka med hjälp av 
sökmotoroptimeringen så är den vinst man har fått av genomförda 
transaktioner en indikation på att vi inte har lagt resurser på något som inte 
har genererat det resultatet vi ville uppnå. Med andra ord det får inte kosta 
mer än vad det smakar.  

 Antal sökord: "ger (...) ett bra mått på hur väl man tagit positioner på ord och termer 
som är för specifika för att kontrolleras manuellt [vid Long Tail-strategi6]"  
(Sökmotorkonsult.se d). 

 Avvisningsfrekvens: vi vill skapa en webbsajt och optimera den så att den rätta 
användaren hittar till den och stannar på den för att utföra de handlingar vi 
vill. Avvisningsfrekvens är det antal användare som faktiskt lämnar vår sajt 
väldigt fort, strax efter att man har kommit till den och bedömt att den inte är 
det man har letat efter. Är avvisningsfrekvensen hög kan man fråga sig om 
den sökmotoroptimering man har utfört stämmer överens med sidans innehåll 
och syfte? Med hjälp av vissa verktyg kan man se varför, var och hur fort 
användaren har lämnat sajten samt vidta åtgärder som förhindrar sådant 
beteende i framtiden. 

 

En lista över Googles tekniska hjälpmedel för sökmotoroptimering samt utvärdering: 

                                                   

6 "(...)'The Long Tail' is used to describe the hundreds to thousands of keywords and key phrases that a webside 

is found for, yet rarely noticed or exploited by owners of the website" (Bailey). 
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 Google Webmaster Tools 

 Google Analytics 

 Google Verktygsfält 

 Google Conversion Tracking (omvandlingsspårning) 

 Google Trafikkalkylatorn 

 Google webbplatsoptimeraren 

 Google Keyword tool 

4.4 SEO enligt proffsen  

Baserat på den tidigare nämnda föreläsningen som MediaAnalys hade presenterat samt 

frågor ställda både under samt efter den kan man konstatera att man måste jobba med 

följande byggstenar för en lyckad sökmotoroptimering: 

 webbsidans innehåll [on page] 

 webbsidans struktur [on page] 

 exponering av webbsidan [off page] 

Tommy Skålberg påpekade extra noga att alla dessa variabler måste samarbeta och 

koexistera på rätt sätt för att man ska kunna räkna med framgång. Det som enligt 

MediaAnalys är viktigt är att man inte ska glömma bort att man skriver för besökare 

och inte för sökmotorer.  

4.5 MediaAnalys on page rekommendationer i 
jämförelse med samlade data och Pineberrytest 

Figur 4.4 visar en sammanställning och jämförelse av det samlade data för on page-

rekommendationer som kommer från alla tre källor vilka användes vid framtagning av 

resultat. 
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4.6 MediaAnalys off page rekommendationer i 
jämförelse med samlade data 

 

Figur 4.5 Jämförelsediagram för off page åtgärder 

Figur 4.4 Jämförelsediagram för on page åtgärder 
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4.7 Sammanställning av icke rekommenderade 
beteenden samt beteende med låg påverkan 

 

Figur 4.6 Icke rekommenderade beteende eller beteende med låg påverkan 
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5. Slutsats 

 

Det har visat sig att det inte finns någon jämn kurva över SEO-rekommendationer 

som skulle täcka alla variabler hos alla undersökta källor (SERP för ordet 

sökmotoroptimering, Pineberrytest samt MediaAnalys föreläsning). Även om samtliga 

källor påpekar ett stort spann av olika åtgärder som rekommenderas att använda vid 

sökmotoroptimering så finns det några rekommendationer som återkommer och 

verkar vara av en stor vikt och djupt rotade i SEO-praktiken. Detta är mycket tydligt 

bland on page-åtgärder(se figur 4.4). Dessa gemensamma punkter kan utgöra en bra 

och stabil utgångspunkt för SEO best-practices. Detta bevisar att det faktiskt finns 

gemensamma rekommendationer och en konsekvent implementering av dessa kan öka 

webbplatsens placering bland svarssidor genererade av en sökmotor. 

Följande lista av best-practices bygger på det framtagna resultatet. Listan består av 

rekommendationer som fick mer än 50 % i popularitets skala för både on- samt off 

page-rekommendationer. 

 Sökordet i sidans titel 

 Sökordet i rubrikerna H1 - H6 

 Unikt och relevant innehåll som är grammatiskt korrekt. Sökfrasen ska 

förekomma i sidans brödtext som minst ska innehålla 400-500 tecken. 

 SEO-vänlig intern länkstruktur inklusive namngivning av mappar, filer och 

kataloger. Länkens ankartext ska innehålla sökordet samt titelattribut. SEO-

vänliga CMS föredras. 

 Meta discription ska innehålla sökordet. 

 HTML/XML sitemap ska skapas. 

 Relevanta, naturliga inlänkar till sidan. 

 Registrering i länk- samt företagskataloger. 

 SEO-vänlig extern länkstruktur, ankartext ska innehålla sökordet. 
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Det har också visat sig att det finns en del beteenden som det rekommenderas att man 

undviker för en lyckad sökmotoroptimering. Det finns saker vi definitivt borde göra 

samt saker vi måste akta oss för och undvika. Vill man bygga webbplatser som 

sökmotorer kan indexera ska man enligt det framtagna resultatet undvika att bygga 

webbplatser helt baserade på Flash, bilder eller bygga upp sidans struktur med 

JavaScript.  

Det har visat sig att sökmotoroptimering inte är något platt, stabilt och evigt som man 

gör en gång och sedan inte behöver jobba med det så gott som dagligen. 

Undersökningen har påpekat att det finns olika dimensioner att titta på (on page och off 

page dimension) för att på rätt sätt angripa problemet. Man kan inte begränsa sitt SEO-

arbete till bara sin sajt och hoppas på att alla andra ska hitta till den utan hjälp. Vi 

måste vara övertygande, förtjäna användarnas tillit och övertyga sökmotorer att just vi 

är bäst lämpade för jobbet och förtjänar vara på toppen och jobba med det 

kontinuerligt. 

Det finns vissa grundläggande åtgärder som rekommenderas av alla tre källor. Dessa 

har visat sig vara lätta att implementera och bidrar till en så kallade sökmotorvänlighet. 

Det som återkommer och är ett faktum man inte kan förneka är att allt handlar om att 

utforma webbplatser och fylla dem med information som är relevant för användaren 

och sedan se till att den blir lätt att hitta när den sökande begär detta. Man måste se sin 

webbplats som en levande organism i ständig samverkan med andra webbplatser och 

människor.      

Hur ska man veta att man gör rätt i så fall? Det finns en del verktyg som till och med 

själva Google har i sitt sortiment. Med hjälp av till exempel Google Analytics kan man 

få en bra översikt över sin webbplats och hjälp med resultat utvärdering men för att 

kunna utvärdera rätt saker måste man ha ett mål från början. Man måste ställa sig en 

fråga: Vad vill jag åstadkomma med min SEO? Vad vill jag att användaren ska hitta 

hos mig och vad vill jaga att han ska göra med det han hittar?  

Med tanken på de faktorer som triggade igång detta arbete skulle det vara mycket 

intressant att följa en webbplats placering i sökmotorernas resultat innan och efter en 

genomförd sökmotoroptimering. En sådan fallstudie kan vara nödvändig att utföra för 

att antingen bekräfta eller förneka den teoretiska grunden arbetet har resulterat i.   
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Bilaga 1 

AdWords och organiskt resultat på Google  

 

7.1 Google resultat exempel 

Källa: 

http://www.google.se/#hl=sv&xhr=t&q=dykutrustning&cp=8&pq=dykutrutning&

pf=p&sclient=psy&source=hp&aq=0&aqi=&aql=&oq=dykutrustning&pbx=1&bav

=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=73d9dea7d7c40c32 

Datum: 2011-05-16
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Bilaga  2 

Populära sökmotorer 

 

7.2 StatCounter statistik 

Källa: http://gs.statcounter.com/#search_engine-SE-monthly-200903-201004-bar 

Datum : 2011-04-25 
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Bilaga 3 

Google svar 

 

7.3 Antal svar Google exempel 

Datum: 2011-04-11 
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Bilaga 4 

Första resultat sida A 

 

7.4 Pinebery test sida A
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Bilaga 5 

Första resultat sida B 

 

7.5 Pineberry test sida B1 
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Bilaga 6 

Andra resultat sida B 

 

7.6 Pineberry test sida B2 
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Bilaga 7 

Källkod sida A 

 

7.7 Källkod sida A 
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Bilaga 8 

Källkod sida B, första försöket 

 

7.8 Källkod sida B1
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Bilaga 9 

Källkod sida B, andra försöket 

 

7.9 Källkod sida B2
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Bilaga 10 

Lista över sajter som användes till undersökningen 

 

 

1. http://www.sokmotoroptimering.nu 

2. http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6kmotoroptimering 
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4. http://www.getupdated.se/server.aspx 

5. http://www.hittaminsida.se/sokmotoroptimering/ 
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11. http://www.motorsokoptimering.se/ 
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14. http://www.preemtech.fi/sokmotoroptimering/product_details.php/products_id/6 
15. http://www.abatopia.se/sokmotoroptimering 

 

http://www.hittaminsida.se/sokmotoroptimering/
http://www.mediaanalys.se/guide-sokmotoroptimering/#seo%20i%20praktiken
http://www.seo.se/sokmotoroptimering_2.asp


1 

 

Bilaga 11 

SERP för ordet sökmotoroptimering 
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7.10 SERP 


