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Abstrakt 
Undersökningen vill visa om vald sökmotoroptimering påverkar en webbsidas SERP-

placering1 för sidor med video. I arbetet undersöks bland annat video-sitemap och 

schema.orgs uppmärkning för video.  

En empirisk undersökning har utförts med tre testdomäner där olika 

sökmotoroptimeringstekniker implementerats på de olika webbsidorna. En webbsida 

sökmotoroptimerad för video, en sida med sökmotoroptimering för textinnehåll och en 

sida sökmotoroptimerad med båda teknikerna. På sidorna har kontinuerligt videor 

laddats upp och sidornas SERP-placering i sökmotorn Google noterats på en 

förbestämd sökterm.   

Resultatet visar att schema.orgs uppmärkning för video och video-sitemap har en viss 

positiv effekt vad gäller sökmotoroptimering.  

Abstract 
This study wishes to show whether the selected search engine optimization affects a 

webpage's SERP position on pages with video. The study includes video sitemap and 

schema.orgs markup for video.  

An empirical study has been carried out on three test domains where various search 

engine optimization techniques were implemented on the webpages. A site search 

engine optimized for video, a site search engine optimized for text content and a site 

search engine optimized with both techniques. Videos were frequently uploaded to the 

webpages and the sites SERP positions in Google search engine were noted on a 

predetermined search term.  

The results show that schema.orgs markup for video and video sitemap has some 

positive effect on search engine optimization.   

                                                        

1  http://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine_results_page 



Förord 
Den här rapporten är en del i kursen 1DV40E – Examensarbete som ger 15hp på B-

nivå under 10 veckors tid på helfart. Kursen ingår i programmet Webbprogrammerare 

120hp vid Linnéuniversitetet 2012. 

Anledningen till valet av arbete, sökmotoroptimering anpassad för video, är för att vi var 

nyfikna på hur sökmotoroptimering fungerar och speciellt sökmotoroptimering 

anpassad för video.  

Vi vill ta tillfället i akt och tacka:  

Tommy Skålberg, CTO MediaAnalys i Kalmar för sina kunskaper inom 

sökmotoroptimering. 

Vår handledare Johan Leitet för all vägledning. 

Vår opponent Oscar Lillheden för sina insiktsfulla kommentarer.  
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1. Introduktion 
 

Videokonsumtionen på internet ökar alltmer. Statistik från videodelningssidan 

Youtube2 visar att det laddas upp 60 timmar av video varje minut och över fyra 

miljarder videor visas varje dag [1]. Dessutom finner dagligen miljontals människor 

videor genom sökmotorn Google [2]. Video är också en av de vanligaste typerna av 

resultat på Google och deras rekommendationer [3] [4] för att synas på internet med 

sitt videoinnehåll är att använda sig av video-sitemap [5] och schema.orgs 

uppmärkning för video [6]. Den senare av rekommendationerna har nyligen 

introducerats 3. 

Videoinnehåll är enligt Google när det finns (inbäddad) video på en webbsida, 

webbadresser till videospelare eller webbadresser till videomaterialet [5].  

Enligt ovanstående kan en rimlig hypotes vara att det blir allt viktigare att synas på 

webben med sitt videoinnehåll.  

Rapporten vill visa om typen av sökmotoroptimering påverkar placeringen hos 

Google. Det vill säga vilken webbsida implementerad med vald typ av 

sökmotoroptimering som hamnar högst upp bland Googles resultat vid en sökning, i 

fortsättningen benämnd SERP eller SERP-placering, på en bestämd sökterm. 

Rapporten inriktar sig mot sökmotoroptimering avsedd för video. 

Undersökningen kommer att använda sig av tre olika webbplatser med respektive 

sökmotoroptimeringsimplementation: 

 

1.        En webbsida med sökmotoroptimering både för video och textinnehåll (se 

bilaga 1, 2 och 3). 

2.        En webbsida med sökmotoroptimering enbart för video (se bilaga 2 och 3). 

3.        En webbsida med sökmotoroptimering enbart för textinnehåll (se bilaga 1). 

 

Kan valet av sökmotoroptimering påverka en webbsidas SERP-placering på Google? 

                                                        

2 http://www.ne.se/lang/youtube  
3 http://googlewebmastercentral.blogspot.se/2012/02/using-schemaorg-markup-for-
videos.html (Tuesday, February 21, 2012) 
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Vilket av de tre tillvägagångssätten 1, 2 eller 3 ger en webbsida och dess videoinnehåll 

högst SERP-placering på Google?  

En hypotes till resultatet är att tillvägagångssätt 1 får högst SERP-placering. Hypotesen 

bygger på resonemanget att sidan innehåller båda rekommendationerna gällande 

sökmotoroptimering medan de andra enbart är optimerade för video respektive 

textinnehåll. 

 

1.1 Teoretisk bakgrund 

1.1.1 Sökmotoroptimering (SEO) 

Sökmotoroptimering handlar om att optimera en webbplats för att hamna så högt upp 

på sökmotorernas resultatsidor som möjligt. Genom att exempelvis använda särskilda 

taggar 4 och ge beskrivande förklaringar för innehållet kan man hjälpa sökmotorerna 

att enklare hitta och indexera en sida.  

Det talas även om ”on-page” och ”off-page” inom sökmotoroptimering.” On-page” är 

som namnet antyder de delar av optimering som ligger på själva sidan, det vill säga 

struktur eller taggar, medan ”off-page” är delarna utanför vilket till största delen 

innebär länkning till en sida. [7]  

Att vara oärlig om innehållet på en sida eller på något sätt fuska sig till högre placering 

på sökmotorernas resultatsidor kallas “black hat” [8] och kan ge konsekvensen att bli 

utesluten från resultatsidorna. Motsatsen kallas “white hat” och är den tillförlitliga 

varianten där sidan uppfyller de krav som sökmotorerna ställer på en sida. [7] 

1.1.2 Schema.org 

Schema.org 5 är en uppsättning HTML (Hypertext Markup Language)-taggar för att 

märka upp och ge innehållet på en webbplats en innebörd för sökmotorerna. Genom 

att använda sig av denna uppmärkning hjälps Google att presentera mer relevanta 

                                                        

4 http://sv.wikipedia.org/wiki/Taggning  
5 http://www.schema.org/VideoObject  
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sökresultat [4]. Schema.org upprättades och stöds av Google, Yahoo och Bing [12] 

[13]. Se bilaga 3 för de taggar som använts i arbetet.  

1.1.3 Video-sitemap 

Video-sitemap är en summering av data kring video på en sida. Genom att med taggar 

fylla en XML(Extensible Markup Language)-fil med relevant information (se bilaga 2 

för kod för första videon) om en eller flera videor och skicka informationen till 

Google ökar chansen att sidan blir hittad och genomsökt [5]. Skillnaden på en sitemap 

och en video-sitemap6 är att sitemap:en kartlägger en domäns sidor och video-

sitemap:en kartlägger dess videor.  

1.2 Avgränsningar 
För att avgränsa arbetet kommer undersökningarna endast behandla Googles 

sökresultat. Valet av sökmotor styrks av att Google är marknadsledande [14] [15] bland 

sökmotorerna. Nackdelen med att utesluta de andra sökmotorerna blir att verkligheten 

inte speglas fullt ut i arbetet [16] [17].  

Bristen av tid gör att arbetet bara använder sig av en videodistributör och innefattar 

enbart tre testsidor med tre videor vardera. Valet av videodistributör föll på Youtube 

som har flest uppladdningar av videor och flest visningar per dag av alla 

videodistributörer. [18]  

                                                        

6 http://en.wikipedia.org/wiki/Sitemap 
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2. Metod 
För sökmotoroptimering av video kommer Googles rekommendationer för video-

sitemap och schema.orgs uppmärkning för video att användas. Vad gäller 

sökmotoroptimering för en webbsidas övriga delar används Googles 

rekommendationer för sökmotoroptimering [20].  

För undersökningen har tre olika domäner införskaffats som kommer att användas 

som testsidor för distribuering av videomaterial. Plattformen för sidorna är 

Wordpress. Valet av Wordpress motiveras med att det finns färdiga teman att använda 

[21] och således behöver ingen webbsida skapas från grunden. Dessutom är det ett 

enkelt sätt att snabbt komma igång med en webbsida innehållande flera olika 

dynamiska sidor. Enligt Wordpress själva ska det inte ta mer än fem minuter [22].  

 De tre domänerna innehåller sammanlagt fyra sidor vardera. En startsida, och tre 

sidor för respektive video. Samt de sidor som inkluderas i samband med 

wordpressinstallationen.  

Testsidorna kommer att skilja sig åt vad gäller implementerad sökmotoroptimering. 

Den första sidan sökmotoroptimeras för vanligt textinnehåll (se bilaga 1). Den andra 

sidan sökmotoroptimeras med video-sitemap (se bilaga 2) och video-uppmärkning 

enligt schema.org [23] (se bilaga 3). Den tredje sidan sökmotoroptimeras för både 

vanligt textinnehåll och använder sig av video-sitemap och video-uppmärkning.  

Nytt videomaterial kommer skapas kontinuerligt och laddas upp på Youtube. 

Videomaterialet kommer att bäddas in på en ny undersida på respektive domän en 

gång i veckan under tre veckors tid. 

Det inspelade materialet ska för varje videouppladdning spegla varandra gällande 

innehåll för att kunna utföra testet så objektivt som möjligt men för den skull inte leda 

till duplicerat innehåll [24]. Det innebär att varje video kommer att finnas i tre till 

varandra liknande exemplar, en på varje testsida.    

För varje domän skapas ett Webmaster tools-konto7 där indexeringsstatus på sidorna 

kontrolleras. För att minska kopplingarna mellan domänerna skapas kontona på skilda 

                                                        

7 En webbservice från Google där utvecklare bland annat kontrollerar indexeringsstatusen på 
webbsidan (http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Webmaster_Tools ) 
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google-konton. Efter att första filmen lagts upp skickas sidornas sitemaps url:er till 

verktyget för indexering.   

För att mäta resultat kommer sidornas SERP-placering manuellt att dokumenteras 

varje dag på den valda söktermen som består av två nyckelord8 som anknyter till 

videoinnehållet. För att dokumentera SERP-placering görs en google-sökning på den 

valda söktermen i webbläsarens läge för att surfa privat9 och domänernas SERP-

placering antecknas. Innan sökningen görs säkerställs det att ingen är inloggad på 

något konto på webbläsaren, att webbhistoriken är tömd och att ett nytt 

webbläsarfönster är öppnat i läget för privat surf. Detta görs för att tidigare 

internetaktivitet och internethistorik inte ska riskera att påverka sökresultaten.  

Den webbsida som har fått högst SERP-placering på söktermen i slutet av 

undersökningen är den webbsida som fått bäst respons från Google på sin 

sökmotoroptimering. 

2.1 Metoddiskussion och risker 
Där innehållet ska vara så likt varandra som möjligt kan skillnaderna som måste finnas 

för att undvika duplicerat innehåll göra så att en sida får ett annat resultat än de övriga 

baserat på andra faktorer än de som undersöks.  

Eventuellt kan domännamnen för testsidorna ha existerat tidigare och indexerats av 

Google, vilket i sådana fall kan påverka slutresultatet. Exempelvis om inlänkningar till 

de sidorna fortfarande existerar.  

Undersökningen sker under en begränsad tidsperiod. För att få ett mer konsistent 

resultat skulle undersökningen kunna genomföras under en längre tidsperiod.  

Att använda den färdiga plattformen Wordpress kan vara en felkälla eftersom 

ogranskad automatgenererad kod kan påverka sökmotoroptimeringen. För att utesluta 

Wordpress som eventuell felparameter kan denna ersättas med en webbsida skapad 

från grunden.   

                                                        

8 Vanligt förkommande ord på webbsidan som sidan önskas visas på i Googles sökresultat. 
9 Webbläsarläge där ingen data eller historik sparas av webbläsaren 
http://en.wikipedia.org/wiki/Privacy_mode 
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Det arbete undersökningen inriktar sig på är ”on-page”-sökmotoroptimering eftersom 

”off-page”-sökmotoroptimering är svårare att styra över. Enligt Skålberg10 kan 

material snabbt sprida sig bland internetanvändarna beroende på innehåll eller vem 

som länkar eller talar om sidan. Även om arbetet inte använder inlänkningar kan 

fortfarande andra länka till sidorna vilket skulle kunna påverka sidornas SERP-

placering.  

Det låga antalet testsidor med en testsida per metod gör undersökningen skör. För att 

minska felmarginalen skulle flera uppsättningar av testsidorna kunna sättas upp och 

medelvärden tas ut. 

I och med att arbetet avgränsats till att bara innefatta sökmotorn Google kommer 

sökmotoroptimeringen i arbetet att utgå ifrån Googles “handbok för 

sökmotoroptimering”. Det är därför inte säkert att den sökmotoroptimering som 

tillämpas i arbetet är den bästa sett utifrån de andra sökmotorerna.    

Valet av att bara använda Youtube som distributör kommer troligen att påverka 

resultatet. För att minska påverkan av resultatet skulle testet kunna genomföras med 

fler video-distributörer och med HTML 5s video-tagg där de olika resultaten jämförs. 

Undersökningen behandlar flera sökmotoroptimeringstekniker samtidigt. Det blir 

därför svårt att veta teknikernas enskilda påverkan av resultatet. 

Då SERP-placeringssökningen utförs manuellt, det vill säga att för hand söka på 

nyckelorden i sökmotorn Google, kan det finnas risk för feltolkning. Den mänskliga 

faktorn [25] bör finnas i åtanke. Men då det rör sig om förhållandevis liten mängd 

insamlad data bedöms risken för feltolkning som godtagbar.  

För att kunna göra arbetet så mätbart som möjligt kommer inlänkningar helt uteslutas 

från metoden. Att exkludera inlänkningar menas här att från arbetets sida inte länka till 

de tre införskaffade domänerna från någon utomstående webbsida. Valet att utesluta 

inlänkningar har gjorts i samråd med Skålberg11. En länk kan lätt få större spridning än 

en annan [19] och det är svårt att ge inlänkningarna samma värde12. Att inkludera 

inlänkningar i arbetet skulle öka risken att ge en testsida större försprång mot de andra 

testsidorna. 

                                                        

10 Tommy Skålberg (CTO, Mediaanalys) vid ett personligt möte 2012-04-11. 
11 Tommy Skålberg (CTO, Mediaanalys) vid ett personligt möte 2012-04-30 
12 Värdet beräknas på den länkande sidans PageRank [32]  vars värde fördelas på dess länkar ut 
från sidan.  
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3. Genomförande 
Under de tre veckor som videor laddades upp stöttes vissa problem på. Den första 

veckan hade störst antal felaktigheter där flest missar drabbade video-sitemap:sen. 

Samtliga sidors video-sitemap hade en gallery_loc-tagg som skulle peka på en 

samlingsplats för videosidorna. Eftersom sidorna saknade detta blev taggen irrelevant 

och togs bort från video-sitemap:en. På exempelsida två, webbsidan 

sökmotoroptimerad för textinnehåll fanns dessutom en irrelevant title-tagg i video-

sitemap:en som inte relaterade till innehållet och ett av nyckelorden saknades i 

description-taggen i samma sitemap. Exempelsida tvås video-sitemap hamnade även 

på exempelsida ett, webbsidan sökmotoroptimerad för textinnehåll och video. 

Problemen som uppstod kring video-sitemap:sen under första veckan åtgärdades inom 

ett dygn. Efter andra uppladdningen av videor innehöll video-sitemap:en för 

exempelsida ett, ett otillåtet tecken vilket upptäcktes och rättades till tre dagar efter 

uppladdningen. Denna sida saknar även meta description-tagg för första videon. 

Den tumnagelbild som krävdes för video-sitemap och schema.org ligger för den första 

videon på exempelsida ett samt första videon på exempelsida tre på olika platser. 

Exempelsida ett, webbsidan sökmotoroptimerad för textinnehåll och video använder 

Youtubes-tumnagelbild och exempelsida tre, webbsidan sökmotoroptimerad för video 

använder en tumnagelbild som ligger på dess server.   

När sidorna lades till i Webmaster tools och respektive sida skulle verifieras genom att 

ladda upp en av Google tillhandahållen html-fil skrev filerna över varandra på de olika 

testsidorna, vilket löstes inom 15 minuter.  

Installation av Wordpress på exempelsida två blev på engelska medan de andra två fick 

en svensk installation. 

I samråd med Skålberg ändrades under tredje veckan h1-taggarna, url:erna och meta 

description-taggarna för videosidorna på exempelsida ett, webbsidan 

sökmotoroptimerad för textinnehåll och video. För exempelsida tre, webbsidan 

sökmotoroptimerad för video justerades h1-taggarna.  

Anledningen till att detta gjordes var att nyckelorden kom tidigare i webbsidan 

sökmotoroptimerad för textinnehålls h1-taggar och url:er. För att minska skillnaderna 

mellan sidorna ändrades därför detta. Ändringen genomfördes tre dagar in i vecka tre. 

Som ett resultat av ovanstående utökades mätperioden till fem veckor.   
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4. Resultat 
Veckovisa presentationer av resultatet från mätperioden, för sammanhängande resultat 

av mätperioden se bilaga 4. 

4.1 SERP-placering veckovis 

 

Figur 1 SERP-placering vecka 1. Inledningsvis hamnade de tre första videorna ”exempel1.se” 

sökmotoroptimerad för textinnehåll och video överst, följd av ”exempel2.se” sökmotoroptimerad 

enbart för video. ”Exempel3.se” sökmotoroptimerad enbart för textinnehåll, visade sig först efter 

tredje dagen och knuffade då ner ”exempel2.se” till en femteplacering. 
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findus-‐taltar/	  

exempel1.se/	  	  

exempel1.se/2012/04/12/hej-‐
varlden/	  

exempel2.se/video1/	  

exempel3.se/	  	  
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Figur 2 SERP-placering vecka 2. Här har sidorna för ”exempel3.se”, sökmotoroptimerade enbart 

för textinnehåll, tagit ledningen och petat ner ”exempel1.ses” sidor, sökmotoroptimerade för 

textinnehåll och video, i resultatet. En markant skillnad i SERP-placering märks för 

”exempel1.se/2012/04/12/hej-varlden/” vilken tappar tolv placeringar. 
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kaEen-‐findus/	  

exempel3.se/
webbprogrammerare-‐laser-‐om-‐
kaEen-‐findus-‐del-‐2/	  

exempel3.se/category/
uncategorized/	  

exempel3.se/2012/04/05/hello-‐
world/	  
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Figur 3 SERP-placering vecka 3. Tredje veckan blir de tre sista videorna synliga i SERP-resultatet. 

Diagram för återstående mätdagar i vecka 3 kommer i Figur 4 med anledning av de ändringar som 

skedde i samråd med Tommy Skålberg (se genomförande). 
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Figur 4 SERP-placering vecka 3. Efter planerade ändringar 

Mätdag 20 i vecka 3 används det nya diagrammet efter ändringarna enligt Genomförande. 
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Figur 5 SERP-placering vecka 4. De ombytta namnen har dykt upp på SERP-resultatet. Jämför 

”exempel1.se/del-3-katten-findus-och-pettson-taltar-upplast-av-webbprogrammerare” med 

”exempel1.se/katten-findus-och-pettson-taltar-upplast-av-webbprogrammerare-del-3”. 
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Figur 6 SERP-placering vecka 5. Femte veckan av mätresultat. Tre dagar in i mätveckan återtog 

”exempel1.se”, sökmotoroptimerad för textinnehåll och video, med undersidor högsta placering. 

Undersidorna hamnade inte i ordning. Sista mätdagen sjönk ”exempel3.se/webbprogrammerare-

laser-om-katten-findus-del-2/”, sökmotoroptimerad enbart för textinnehåll, från plats sex till 17 i 

SERP-placeringen. 
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5. Diskussion och slutsats 
Avvikelserna från metoden anses vara försumbara då de var mindre avvikelser och de 

åtgärdades snabbt. De bör därför inte ha påverkat resultatet. Vissa mindre missar så 

som avsaknaden av taggar och olika formuleringar av rubriker kunde ha undvikits med 

mer noggrannhet och mer kommunikation i gruppen. Antalet träffar/relevanta träffar 

på valda sökterm var relativt få (drygt 3000 träffar) och domänerna tog 

topplaceringarna nästan direkt. Det hade varit intressant att se dem klättra i placering.  

De färdiga posterna man får i samband med wordpressinstallationen kunde ha tagits 

bort och därmed inte tagit upp någon placering i SERP:en. 

Avgränsningarna kunde ha minskats och undersökningen hade kunnat innefatta 

exempelvis fler sökmotorer, fler testsidor och tester med olika söktermer. Vi var av 

uppfattningen att indexering och SERP-placering skulle ta längre tid än vad det gjorde.  

Noterbart är att sista mätdagen föll sidan ”exempel3.se/webbprogrammerare-laser-om-katten-

findus-del-2/” från plats sex till 17 i SERP-placeringen. Till det har vi ingen logisk 

förklaring. För att undersöka detta närmare skulle mätveckorna kunna utökas för att 

skönja ett mönster. 

Resultaten visar att vald sökmotoroptimeringsteknik har betydelse för en sidas SERP-

placering hos Google.  

Den slutsats vi kan dra efter mätperioden är att det är en marginell skillnad på SERP-

placeringen för sidan sökmotoroptimerad för video och textinnehåll gentemot sidan 

sökmotoroptimerad enbart för textinnehåll. Efter ändringarna under 

genomförandevecka 3 (se Genomförande 3) tog domänen sökmotoroptimerad för 

video och textinnehåll över topplaceringarna som tidigare dominerats av domänen 

sökmotoroptimerad för textinnehåll. Troligtvis beror skiftet vad gäller SERP-placering 

också på de ändringar som genomförts. Att denna förändring lett till att domänen 

sökmotoroptimerad för video och textinnehåll hamnat först betyder att det finns ett 

syfte med video-sitemaps och schema.org. 

Vår utgångshypotes har bekräftats.  
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5.1 Förslag på fortsatt arbete: 
Hur påverkar valet av videodistributör en videos SERP-placering och indexering? 

Hade det sett annorlunda ut med en videodistributör som inte ägs av sökmotorn 

som används i arbetet?  

I arbetet har videorna varit på svenska. Youtube har tekniker för röstigenkänning 

på engelska [23]och fler språk [24]. 

Det skulle vara intressant att se hur långt utvecklingen av denna har kommit, om 

Google har börjat implementerat den i sökmotorn. Kan sökmotorn indexera en 

video och dess innehåll på något av de språken som Youtube stödjer 

röstigenkänning för när det bara är videon som ligger publicerad på internet?    

Hade resultatet för arbetet sett likadant ut med fler sökmotorer och fler testsidor? 

J 
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1: Allmän sökmotoroptimering 

Utifrån Googles handbok för sökmotoroptimering har en mall tagits fram för arbetet 

för enklare on-page-sökmotoroptimering:  

• Varje sida ska ha en unik, kort och av sidan beskrivande title-tag.  

• Varje sida ska ha en meta-tag för description som beskriver vad sidan handlar 

om. 

• Url:erna ska vara lätta för en människa att memorera och anknyta till sidans 

innehåll. 

• Sitemap - en för sökmotorer och en för användare. 

• Navigering med text dvs. länkar utan javascript och liknande.  

• Användbar 404-sida som ger ett informerande felmeddelande och länkar 

tillbaka till startsidan. 

• Text som är lättläst, håller sig till ämnet och är unikt. 

• Korta beskrivande länktexter som beskriver sidan länken går till.  

• Ange beskrivande alt-texter, alternativa texter, för bild-taggar. 

• Ange beskrivande filnamn på filer. 

• Använd rubriktaggar där de behövs.  

• Delge Google webbsidans sitemap och video-sitemap via Webmaster toolbar. 

7.2 Bilaga 2: Video-sitemap 

Exempelmall på en video-sitemap: 
	  
<?xml	  version="1.0"	  encoding="utf-‐8"?>	  
<urlset	  xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"	  
	  	  	  	  	  	  	  	  xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-‐video/1.1">	  
	  	  <url>	  
	  	  	  	  <loc>http://exempel1.se/webbprogrammerare-‐laser-‐findus-‐taltar/</loc>	  
	  	  	  	  <video:video>	  
	  	  	  	  	  	  <video:thumbnail_loc> http://bit.ly/Jy2i4a</video:thumbnail_loc>13	  
	  	  	  	  	  	  <video:title>Katten	  Findus	  och	  Pettson	  tältar	  uppläst	  av	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  webbprogrammerare</video:title>	  
	  	  	  	  	  	  <video:description>En	  uppläsning	  av	  barnboken	  Pettson	  tältar.	  Uppläst	  av	  	  
	  	  	  	  	  	  webbprogrammerare.</video:description>	  
	  	  	  	  	  	  <video:player_loc	  allow_embed="yes"> http://bit.ly/JQAvca	  	  	  
	  	  	  	  	  	  </video:player_loc>13	  
	  	  	  	  	  	  <video:duration>236</video:duration>	  
	  	  	  	  	  	  <video:expiration_date>2012-‐08-‐01T13:00:00+01:00</video:expiration_date>	  
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	  	  	  	  	  	  <video:publication_date>2012-‐04-‐	  
	  	  	  	  	  	  12T13:00:00+01:00</video:publication_date>	  
	  	  	  	  	  	  <video:family_friendly>yes</video:family_friendly>	  
	  	  	  	  	  	  <video:tag>Findus</video:tag>	  
	  	  	  	  	  	  <video:tag>Webbprogrammerare</video:tag>	  
	  	  	  	  	  	  <video:category>Barnbok</video:category>	  
	  	  	  	  	  	  <video:live>no</video:live>	  
	  	  	  	  </video:video>	  
	  	  </url>	  
</urlset>	  

 
Kort beskrivning av taggarna: 
<urlset	  xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"	  
	  	  	  	  	  	  	  xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-‐video/1.1">	  - Samling 
av url-taggar med videobeskrivningar. 	  
<url>	  - Omsluter en video.	  
<loc>	  - Videons spelsida.	  
<video:video>	  -‐	  Omsluter videons taggar.	  	  
<video:thumbnail_loc>	  - Url till tumnagelbild för videon.	  	  	  
<video:title>	  - Videons titel. 
<video:description>	  - Videobeskrivning.	  	  	  	  	  	  	  
<video:player_loc	  allow_embed="yes">	  - Länkar till videons distribueringssida.	  
“allow_embed”	  -	  Anger om den får bäddas in i sökresultat.	  	  
<video:expiration_date>	  - Anger när videon inte finns tillgänglig längre. 
<video:publication_date>	  - Datum för när videon publicerade.	  
<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>	  - Anger om videon är 
familjevänlig. 
<video:tag>	  - Tagg för videon. En video kan innehålla upp till 32 taggar.   
<video:category>	  - Sätter en kategori på videon.  
<video:gallery_loc	  title="Webbprogrammerare	  läser	  om	  katten	  Findus">	  - Länk till 
samlingssida med alla video.	  “Title” för att ange namn på samlingssidan. 	  
<video:live>	  - Anger om videon strömmas i nutid eller ej.	  	  
 

7.3 Bilaga 3: Schema.orgs video-uppmärkning 
Exempelmall på schema.orgs video-uppmärkning: 
<div	  itemscope=""	  itemtype="http://schema.org/MediaObject">	  
	  	  <h1	  itemprop="name">Webbprogrammerare	  läser	  Katten	  Findus	  och	  Pettson	  tältar	  	  	  	  
	  	  del	  1</h1>	  
	  	  <div	  itemprop="video"	  itemscope=""	  itemtype="http://schema.org/VideoObject">	  
	  	  	  	  <h2>Video:	  <span	  itemprop="name">Webbprogrammerare	  läser	  barnboken	  Katten	  	  	  	  	  
	  	  	  	  Findus	  och	  Pettson	  tältar</span>	  
	  	  	  	  </h2>	  
	  	  	  	  	  	  <meta	  itemprop="duration"	  content="T3M56S"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <meta	  itemprop="thumbnail"	  	  	  
	  	  	  	  	  	  content="http://i1.ytimg.com/vi/4t5MA_nH6Yw/default.jpg"	  />	  
	  	  	  	  	  	  <object	  width="420"	  height="315"	  classid="clsid:d27cdb6e-‐ae6d-‐11cf-‐96b8-‐	  	  
	  	  	  	  	  	  444553540000"	  codebase=" http://bit.ly/bIllqw">13	  
	  	  	  	  	  	  	  	  <param	  name="allowFullScreen"	  value="true"	  />	  
	  	  	  	  	  	  	  	  <param	  name="allowscriptaccess"	  value="always"	  />	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  <param	  name="src"	  value=" http://bit.ly/KafTui"	  />13	  
	  	  	  	  	  	  	  	  <param	  name="allowfullscreen"	  value="true"	  />	  
	  	  	  	  	  	  	  	  <embed	  width="420"	  height="315"	  type="application/x-‐shockwave-‐flash"	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  src=" http://bit.ly/KafTui"	  allowFullScreen="true"	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  allowscriptaccess="always"	  allowfullscreen="true"	  />	  
	  	  	  	  	  	  </object>	  
	  	  	  	  	  	  <span	  itemprop="description">En	  uppläsning	  av	  barnboken	  Pettson	  och	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  Findus	  tältar.	  Uppläst	  av	  webbprogrammerare.</span>	  
	  	  	  	  	  	  <span	  itemprop="url">http://exempel1.se/webbprogrammerare-‐laser-‐findus-‐	  	  
	  	  	  	  	  	  taltar/</span>	  
	  	  	  	  	  	  <span	  itemprop="author">Elin	  Nilsson</span>	  
	  	  	  	  	  	  <span	  itemprop="datePublished">2012-‐04-‐12</span>	  
	  	  	  	  	  	  <span	  itemprop="embedURL">http://bit.ly/JQAvca</span>13	  
	  	  	  	  	  	  <span	  itemprop="transcript">	  
	  	  	  	  	  	  <p>	  Plats	  för	  transkripttext	  av	  filmen</p>	  
	  	  	  	  	  	  </span>	  
	  	  	  	  </div>	  
</div>	  
 
Kort beskrivning av taggarna: 
description - En kortare beskrivning av videoinnehållet. 
name - Namnet på videon. 
url - En url till sidan. 
author - Videons upphovsman eller. 
datePublished - Datum när videon publicerades. 
video - Ett inbäddat videoobjekt. 
embedURL - En url till en spelare för en specifik video. Ska vara samma som ’src’ i en 
embed-tagg. 
thumbnail - En tumnagel för videon. 
transcript - Transskript-texten. 
duration	  –	  Filmens längd i minuter och sekunder. 
 

7.4 Bilaga 4: Diagram 

                                                        

13 Ursprungligen användes de fullständiga url-adresserna. Av platsskäl används en url-
förkortningstjänst. 
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