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Abstrakt/Abstract
Arbetet handlar om sökmotoroptimering med hjälp av microdata. Hamnar webbsidor 

som använder sig av det högre upp i det organiska sökresultatet? Eller kan det ge 

mindre önskvärda konsekvenser?

Från början åtogs arbetet att skapa en sökmotoroptimerad sida åt företaget 

Hårmakarna i Motala och som en naturlig del i arbetet dök användandet av microdata 

upp. Det tycks vara allmänt vedertaget att tekniker som microdata är gynnsamma vid 

sökmotoroptimering och frågeställningen kring huruvida ett sådant användande 

kunde ge en bättre placering i det organiska sökresultatet eller ej tog form. Det var 

särskilt intressant eftersom det inte verkade finnas några studier som bekräftade 

frågeställningen. Arbetet blev därför sedan uteslutet inriktat på frågeställningen.

Undersökningen genomfördes genom att två webbsidor publicerades. Förutom att 

den ena sidan innehöll microdata var webbsidorna identiska. Direkt efter publicering 

genomfördes frekventa undersökningar av Googles sökmotor tills webbsidorna 

indexerats. Efter det utfördes sökningar på utvalda sökord med målet att få en 

uppfattning om webbsidornas placering över tid. Resultatet blev oväntat då 

webbsidan utan microdata visade sig få en sämre placering. Antagligen berodde det 

på det som Google kallar ”duplicate content”. 

This study is dealing with the subject of search engine optimization with the usage of 

microdata. Do websites that use it obtain a higher placement in the organic 

searchresult? Or can it bring less desirable consequences?

From the beginning the work consisted of creating a search engine optimized website 

for the Motala-based company Hårmakarna and as a natural part in the work the topic 

of microdata surfaced. It seems like it is common knowledge that techniques like 

microdata are beneficial for search engine optimization and the question whether that 

kind of technique could wield a better placement in the organic searchresult or not 

took shape. It was particulary interesting since it did not seem to exist any studies 

that could confirm the question.

The study was performed by publishing two websites. Except that one of the websites 

was using microdata the were identical. When the websites were published 

examinations of Google's searchengine were performed until both websites were  



indexed. After that searches were made with selected searchwords and the aim was to 

get a notion of the websites' placement over time. The result was unexpected as the 

website with no microdata got an inferior placement probably due to what Google 

calls ”duplicate content”. 



Förord
Den här rapporten är skriven för utbildningen Webbprogrammerare vid 

Linnéuniversitetet. Rapporten motsvarar 15 högskolepoäng och är på B-nivå.

Jag skulle vilja passa på att tacka min handledare Johan Leitet, som tack vare sina 

strikta deadlines hjälpte mig att få en bra struktur på arbetet. 

Det har varit ett givande arbete med ett oväntat resultat. 
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1. Introduktion
En teknik som sägs främja sökmotoroptimeringen av en webbsida är microdata.  

Examensarbetets huvudmål och syfte är att undersöka hur användandet  

av microdata påverkar resultatet som erhålls då en sökmotor används  

för att utföra en sökning. Det intressanta är att se vilken placering en webbsida som 

använder microdata får i det organiska sökresultatet kontra en webbsida som inte 

använder sig av det. 

Hur hittas information på internet? Det mest uppenbara och kanske vanligaste sättet 

är med hjälp av Google's sökmotor [2]. Om målet är att få sin webbsida exponerad 

är det därför en god idé att optimera den för söktjänster. Enligt sidan 

seoworkers.com är en sådan optimering viktig eftersom att det i slutändan leder till 

att webbsidans innehåll blir mer relevant, mer attraktivt men främst enklare att 

bearbeta för sökmotorer.

För företaget 'Hårmakarna' i Motala är det viktigt att synas för sina kunder. Det är 

dags för dem att ta plats på internet och ett av målen med det här examensarbetet är 

att skapa en webbsida med fokus på sökmotoroptimering åt dem. Deras önskemål 

är att webbsidan ska hamna högt upp i sökmotorers organiska sökresultat då en 

sökning genomförs på specifika sökord, se kapitel 2.

Hur påverkar sökmotoroptimering med hjälp av microdata det organiska 

sökresultatet hos Google? Blir det en märkbar skillnad när tekniker som faller 

under kategorin 'den semantiska webben', se kapitel 1.1.2, används (så som 

microdata) eller är det bara ett onödigt överflöd av information? Förbättras 

resultaten som eftersöks? 

Det förväntade resultatet av en sökmotoroptimering med användandet av microdata 

är att webbsidan ska få en bra placering i det organiska sökresultatet. 

Sammanfattningsvis går problemställningen ut på att ta reda på om användandet av 

microdata verkligen påverkar en sökmotor på ett sätt så att sidan kommer högre 

upp i dess organiska sökresultat. Dyker den upp tidigare?  Fås det resultat  som 

förväntas eller finns det oönskade konsekvenser? Ett exempel på en oönskad 

konsekvens kan vara att data dyker upp på helt andra platser än vad som var tänkt.

Ingen tidigare forskning med relevans till frågeställningen hittad inom 

problemområdet.
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1.1 Bakgrund

1.1.1 Hur en sökmotor och SEO fungerar

En sökmotor är ett verktyg vars funktion och uppgift är att samla och indexera 

information om alla webbplatser som finns tillgängliga på Internet. Ett exempel på 

en sökmotor är 'Google' [3]. Google och andra sökmotorer använder sig av en så 

kallad spindel. 

En spindel är en robot som används till crawling som är processen då roboten 

upptäcker nya och uppdaterade webbsidor till sökmotorns index. Roboten kallas i 

Googles fall för Googlebot [5].

Googlebot består av stor mängd datorer som söker igenom miljarder av webbsidor 

på internet. Med hjälp av en algoritm bestäms vilka webbsidor som ska sökas 

igenom,  hur ofta det ska ske och hur många sidor som ska hämtas från varje 

webbsida.

Varje sida som Googlebot undersöker (crawlar) indexeras i Googles index. Den 

lagrar information i form av alla ord den hittar och vart på sidan dessa finns. Den 

tittar även på taggar och deras olika attribut. Funktionaliteten hos Googlebot 

påminner om en webbläsare i det avseendet att den skickar en förfrågan till en 

webbserver och hämtar webbsidan som skall indexeras. [1, sid 10]

Sökmotoroptimering, även kallat 'SEO', är en teknik för att få en webbsida att visas 

högst upp bland resultaten då en sökning genomförs på en sökmotor.  

Det handlar oftast om att få en webbsida att placeras så högt upp som möjligt i det 

organiska sökresultatet. [1, sid 8]

Målet för en sökmotor som 'Google' är att rangordna resultatet efter särskilda krav 

[4]  som till exempel: 

– Sidan ska innehålla sökorden som eftersöks. Även synonymer till orden 

granskas. 

– Hur många gånger förekommer sökorden på sidan?

– 'Page-rank'. Ju högre 'page-rank' desto högre upp bland det organiska 

sökresultatet visas sidan. 'Page-rank' är en formel som 'Google' uppfunnit. Deras 
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mjukvara implementerar formeln, tittar på hur många länkar som pekar till sidan 

samt hur viktiga länkarna är. 

1.1.2 Den semantiska webben och dess tekniker

Den semantiska webben är en vision under utveckling av W3C (World Wide Web 

Consortium) som handlar om att dela med sig av data [6]. Visionen är färdigställd 

och de jobbar med att uppfylla den. Istället för att informationen som finns i 

applikationer och webbsidor är begränsad till att endast tillhöra respektive 

applikation eller hemsida ska den, med hjälp av den semantiska webben, vara 

tillgänglig och lättåtkomlig för alla.

Söker vi information på internet i nuläget finns det bara begränsade sätt för datorer 

att hitta den eftersom datorn inte riktigt vet exakt vad det är som är relevant för vår 

sökning. 

Ett exempel: I en artikel på en hemsida står det väldigt mycket om företaget X. Vi  

vill hitta information om det här företaget genom att använda en sökmotor men när  

vi söker dyker inte artikeln upp. Detta beror på att datorn inte vet, som oss, att just  

den informationen är relevant för vår sökning. 

Ett av problemen som stötts på är hur datorer ska lära sig att känna igen all den här 

informationen på samma sätt som vi gör. För att åstadkomma detta har det införts 

olika tekniker och en av dessa är microdata. Informationen markeras helt enkelt 

upp i syftet att göra den mer läsbar för datorer. 

Microdata är en teknik som introducerades i HTML 5 som används för att påverka 

semantiken på en webbsida och på så vis strukturera upp webbsidans innehåll [7]. 

Målet är att datorer ska kunna förstå och läsa av sidans innehåll på det sättet som 

sidskaparen vill. Sökmotorer använder sig av den här informationen för att kunna 

presentera rätt innehåll vid olika sökningar [8]. Ett exempel på hur det ser ut i 

praktiken:

                Bild 1: Exempel på microdata. 
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Enligt Google platsar tekniken under kategorin Rich Snippets [9]. Snippets är de få 

beskrivande rader av text som åtföljer varje sökresultat som presenteras vid en 

sökning. Poängen är att texten ska ge en bra bild av webbsidan och varför den är 

relevant för sökningen. Rich snippets är begreppet som används då någon teknik 

(till exempel microdata) använts för att få en bättre och rikare beskrivning. Dessa 

tekniker kallas av Google för ”markup formats” och det rekommenderande 

formatet är microdata. Gemensamt för de olika formaten är att de används till att 

beteckna specifik information som till exempel en produkt eller en person. 

Informationen kallas för entiteter eller föremål (entities or items) och varje föremål 

har ett visst antal egenskaper. Till exempel har en person egenskaperna namn, 

adress, jobb titel och så vidare. 

Förutom microdata finns det två andra typer av format som kan användas:

– Microformats. Microformats använder sig av class-attributet som finns i  HTML 

taggar för att markera upp sidans innehåll. Det vanliga är att DIV- eller SPAN-

taggar används. 

    Bild 2: Exempel på microformat.

– RDFa. I likhet med Microformats använder sig RDFa av enkla attribut i 

XHTML taggar för att markera upp sidans innehåll. Skillnaden är att RDFa 

använder sig av ett namespace XLMNS. 

      Bild 3: Exempel på RDFa.
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1.2 Avgränsningar
För att undersöka hur användandet av microdata påverkar sökmotoroptimeringen 

av en webbplats kommer det att avgränsas till främst en sökmotor. Den sökmotor 

som undersöks är Google. Anledningarna till att bara Google kommer att 

undersökas är tidsbrist och det faktum att Google är den främst använda sökmotorn 

[2] - vilket gör det intressantast att undersöka den. Endast två webbplatser kommer 

att användas eftersom att det antas vara tillräckligt för att kunna se skillnaderna och 

därmed erhålla ett resultat. 
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2. Metod
Problemställningen kommer att angripas genom att två till synes helt identiska 

webbsidor publiceras. En vars innehåll är noggrant strukturerat med hjälp av 

microdata. Den andra sidan kommer inte att använda sig av microdata 

överhuvudtaget.

Det intressanta är att se hur lång tid det tar innan de dyker upp i sökresultaten och 

vilken placering de får (en placering högre upp är att föredra). 

De två olika sidorna kommer att publiceras på olika domäner med väldigt lika 

namn under samma tidsperiod. Tidsperioden definieras beroende på hur lång tid det 

tar att lägga upp de båda sidorna på de olika domänerna. Det borde inte ta längre än 

20 minuter. 

Sökningar på olika nyckelord som finnes på båda sidorna kommer att genomföras. 

Dessa sökord finns i sidornas innehåll, såsom; rubriker, textstycken och länkar. 

Men även de nyckelord som finns i sidornas meta-data kommer att undersökas. 

De sökord som kommer att användas är:

– Motala frisör

– Motala hårvård

– Motala salong

– Hårmakarna 

Anledningen till att just dessa sökord används är på grund av kundens önskemål. 

Men för själva genomförandet är det enklare att utföra testningen om den är 

begränsad till endast ett fåtal specifika sökord. Ett större antal sökord skulle även 

påverka tiden det tar att genomföra testningen. 

När sidorna är publicerade bevakas sökresultatet på Googles sökmotor dagligen för 

att se hur många dagar det tar för sidorna att dyka upp där. Detta görs genom att 

genomföra sökningar av typen 'site: domännamn' som ska visa respektive sida om 

Googles sökmotor har hittat dem [11]. På det viset fås antalet dagar det har tagit för 

sökmotorn att bearbeta sidorna. 
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De första två dygnen kommer Googles sökmotor att undersökas genom att söka på 

de olika sökorden med ett intervall på 4 timmar under dagtid. När de två dygnen 

har passerat kommer intervallet att ökas till var 6e timme vilket resulterar i en 

undersökning två gånger om dagen. 

Anledningen till att det är relevant att veta när sidorna dyker upp i Googles 

organiska sökresultat är att undersökningen då kan inledas så fort som möjligt. Det 

är relevant för undersökningen att få en bild av hur deras placeringar är från start 

och att se hur situationen förändras även i det tidiga skeendet. Det är också 

intressant att undersöka om sidan med microdata dyker upp tidigare i det organiska 

sökresultatet jämfört med den utan.

Det är också viktigt att sidorna läggs upp samtidigt annars kan det påverka 

resultatet i och med att Google då får tillgång till sidan som läggs upp först och då 

kommer den sidan att få ett försprång. 

2.1 Risker/Hot mot validitet
Testet genomförs endast en gång. Det ideala vore att testet upprepades flera gånger. 

Det innebär dock inte att resultatet är ointressant eftersom att en upprepning av 

testet inte per automatik garanterar ett intressantare resultat. Om flera tester hade 

genomförts parallellt hade däremot ett säkrare resultat erhållits.

Ännu en risk är att domänerna som används under testningen har varit i drift 

tidigare. Då finns det en risk att de redan hunnit bearbetats av Google vilket 

säkerligen påverkar resultatet.

Tidpunkten för indexering är viktig. Om sidorna indexeras för sent kan det leda till 

att själva undersökningen av det organiska sökresultatet hos Google's sökmotor blir 

otillräcklig eftersom att det då helt enkelt inte finns tillräckligt med tid för att 

genomföra undersökningen. Det går att manuellt anmäla sidan till Google för 

indexering men det kan påverka sidans placering i det organiska sökresultatet och 

därmed påverka undersökningen. 

Andra faktorer som skulle kunna påverka resultatet är:

– Hårdvara. Bättre hårdvara kan minimera tiderna det tar att lägga upp sidorna på 

respektive domän. Hårdvaran hos Google kan vara under påverkan av olika 
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belastningar. En hög belastning kan innebära att det tar längre tid för Google att 

bearbeta sidorna. 

– Mjukvara. Ändringar i mjukvaran hos Google, i synnerhet deras 'Page-rank' 

formel men även hur deras 'web-crawlers' eller spindlar fungerar, kan komma att 

påverka sökresultatet.

– Webbhotellet kan av diverse anledningar ligga nere och om detta skulle inträffa 

under testperioden får det en direkt påverkan på slutresultatet. Hårdvaran och 

mjukvaran som webbhotellet använder kan också vara en viktig faktor. 

– Nya tekniker. Tekniken går hela tiden framåt. Det innebär att det kan ha 

uppkommit en uppsjö av nya tekniker för SEO som påverkar hur sökmotorer 

tolkar och bearbetar webbsidor. 
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3. Genomförande
Den valda metoden för att utföra undersökningen var följande:

1. Chrome startades och inställningen 'privat surfning' användes vilket innebar att 

surfningen skedde inkognito. Att surfa inkognito innebär att sidorna som besöks 

inte visas i sökhistoriken och när webbläsarfönstret sedan stängs så raderas alla 

nya cookies.  På det sättet lämnas det inga avtryck. 

Om cookies skulle vara tillåtna under undersökningen skulle chrome lagra 

information från tidigare sökningar i dem. Informationen skulle sedan användas 

i framtida sökningar i ett försök att underlätta för användaren. Detta är något 

som måste undvikas för att resultatet ska förbli opåverkat. 

2. Tills Google har bearbetat och hittat sidorna användes sökningar av typen 'site: 

domännamn'. Tidpunkten och datumet för dagen då sökningen ger resultat 

skrevs ned. En del av frågeställningen är att ta reda på när de två olika sidorna 

dyker upp i det organiska sökresultatet.

3. När punkt två var avklarad gjordes sökningar på de valda sökorden. Mellan 

varje sökning stängdes webbläsaren ned i syftet att nollställa den.

4. Tidpunkt, datum samt webbsidornas placering i det organiska sökresultatet 

skrevs ned. På det viset erhölls en bild av hur resultatet förändrats över tiden 

och datan sammanställdes sedan till olika diagram som tillsammans utgör 

resultatet. Ett resultat per sida och sökord. 

Undersökningar av det organiska sökresultatet hos Google genomfördes var sjätte 

timme förutom på natten. I resultat delen har tiden angetts med ett intervall på 12 

timmar, med den tidpunkt då sidan indexerats som nollpunkt, i syftet att göra 

resultatet mer överskådligt.

Båda sidornas källkod validerades med hjälp av W3C's service för validering av 

webbsidor. Innehåller källkoden fel så kan det påverka sökmotoroptimeringen på 

ett negativt sätt som kan innebära en direkt påverkan av vilken placering sidan får i 

det organiska sökresultatet.

Efter 8 dygn togs beslutet att manuellt anmäla sidorna till Google eftersom att de 

ännu inte hade hittats vid den tidpunkten. Detta var nödvändigt på grund av den 
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begränsade mängd tid som fanns tillgänglig. Anledningen till att sidorna inte 

anmäldes direkt är att det antogs kunna påverka resultatet negativt. Till sist gjordes 

dock slutsatsen att Google på något sätt måste få veta att sidan existerar varpå 

beslutet att anmäla sidorna togs.

10



4. Resultat
I den här sektionen presenteras figurer som visar resultat i formatet placering över 

tid. X-axeln visar tiden i antalet timmar från och med att sidan blivit indexerad och 

Y-axeln visar placeringen vid tidpunkten. Eftersom att målet var att hamna så högt 

upp som möjligt i det organiska resultatet är en lägre siffra på Y-axeln att föredra. 

Sökord som saknar data har tagits bort ur resultatet.

Sidorna publicerades 2012-05-04 och hittades i Googles sökresultat 2012-05-12 

vilket innebär att det tog 8 dagar för sidorna att indexeras och inga fel hittades i 

källkoden. Det tog lika lång tid för båda sidorna att indexeras.

I figur 1 visas placeringen över tid för sökordet 'Motala hårvård' för sidan utan 

användandet av microdata. Som synes har sidan en dålig placering som blev sämre 

över tiden.

     Figur 1: Placering över tid utan användandet av microdata för sökordet 

   'Motala hårvård'.

Det saknas resultat för den andra sidan eftersom sökningarna inte gav några träffar 

på den. Sidan som använde microdata uteslöts alltså helt ur sökmotorns organiska 

sökresultat.
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I nästa tre figurer visas placeringen över tid för sökordet 'Hårmakarna'. Sidan utan 

användandet av microdata fick en betydligt bättre placering över tiden vilket visas 

genom att de blå markeringarna stegvis befinner sig högre upp på y-axeln.

             Figur 2: Placering över tid utan användandet av microdata för sökordet 

    'Hårmakarna'.

I nästa figur syns det att den andra sidan fick en sämre placering över tiden. Den 

faller slutligen till och med bort helt ur sökmotorns organiska sökresultat vilket har 

resulterat i att flertalet markeringar är borta ur figuren.

             Figur 3: Placering över tid med användandet av microdata för sökordet            

   'Hårmakarna'.
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5. Diskussion och slutsats
Resultatet visar tydligt att webbsidan med microdata fick en sämre placering över 

tid och att den ibland uteblev helt ur det organiska sökresultatet. Det troliga är att 

det som Google valt att kalla för 'duplicate content' har inträffat. 

Om Google, under indexeringen, upptäcker att två webbsidor har samma innehåll 

kan den ena webbsidan komma att bli bortvald. Detta gäller säkert även om enbart 

större delar av webbsidorna stämmer överens innehållsmässigt. Målet för Google's 

sökmotor är att urskilja distinkt och unikt innehåll. Som en del av den processen 

sker det en filtrering där sökmotorn väljer bort webbsidor med för liknande 

innehåll. Hittas två identiska sidor väljs endast en av dem vilket innebär att den 

som inte väljs utesluts ur det organiska sökresultatet. 

Tyvärr passar båda webbsidorna, som publicerades i det här arbetet,  in på Google's 

beskrivning av ”duplicate content”. Detta skulle vara en rimlig förklaring till varför 

webbsidan med microdata försvann ur det organiska sökresultatet och även förklara 

webbsidans sämre placering. Sökmotorn valde helt enkelt bort sidan som använde 

sig av microdatat och istället valdes versionen utan.

Varför valde sökmotorn i sådant fall inte webbsidan med microdata?  Den mest 

troliga orsaken är att sidan utan microdata blev indexerad först. Andra webbsidor 

med liknande innehåll blev därefter bortvalda. Det kan även vara tänkbart att 

webbsidan med microdata bearbetats annorlunda vilket lett till att det helt enkelt 

var lättare för sökmotorn att bearbeta webbsidan som inte använde sig av 

microdata.

Den viktigaste lärdomen av det här arbetet är att större hänsyn måste tas till 

innehållet av webbsidorna vars mätningar utgör slutresultatet.  

5.1 Diskussion
Att inga träffar förekom då sökningar på sökorden 'Motala frisör' och 'Motala 

salong' genomfördes kan bero på en mängd olika faktorer. Det finns kanske redan 

så mycket innehåll att sidorna på grund av det inte kom med i resultatet. Det kan 

även vara tänkbart att något i sidans struktur var orsaken. Ordet 'Hårmakarna' 

förekommer många gånger och i olika sammanhang på båda sidorna medan ord 
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som 'Motala frisör' och 'Motala salong' endast finns angivna som meta keywords i 

HTML-koden. 

En faktor som spelar en stor roll i resultatet är tiden. Hur hade resultatet blivit om 

tiden inte hade varit begränsad? I framtida undersökningar är det önskvärt att låta 

testningen pågå under en betydligt längre tidsperiod än 12 dagar. På det sättet fås 

även en bild av de långsiktiga effekterna.

Det som kunde gjorts bättre är det faktum att arbetet var avgränsat till Google. En 

bättre och framförallt bredare bild hade erhållits om flera sökmotorer hade 

undersökts. 

Att begränsa antalet sökord till endast ett hade retrospektivt varit att föredra. Det 

finns ingen anledning att undersöka flera sökord om målet är att se skillnaderna. 

Dock går det inte att i förväg veta vilka sökord som ger träffar i sökmotorn så 

risken finns då att ordet som valdes inte dyker upp överhuvudtaget. Det skulle haft 

förödande konsekvenser för undersökningen. 

Webbsidorna kunde ha utformats annorlunda. För att minimera risken att den ena 

webbsidan blir bortvald av sökmotorn kunde innehållet på webbsidorna varit mer 

varierat. Om innehållet skiljer sig för mycket kan även det påverka resultatet vilket 

gör det hela mer problematiskt. Det blir som en svår balansgång; blir innehållet för 

olikt varandra kan webbsidorna få olika placeringar på grund av det. Blir det istället 

för likt riskeras ena webbsidan att nedprioriteras av sökmotorn för att slutligen 

försvinna helt ur det organiska sökresultatet.

Själva genomförandet hade kunnat gjorts annorlunda. Som kan ses i diagrammen i 

kapitel 4 är det inte direkt några större skillnader i placeringen över tid. Detta beror 

huvudsakligen på den korta testperioden men även på grund av de korta intervaller 

mellan undersökningarna av sökresultatet. I ett framtida genomförande vore det 

tillräckligt att öka intervallet till en gång om dagen eller kanske till och med en 

gång varannan dag. Det händer inte så mycket med sökresultatet på endast en dag. 

Dock är det viktigt att sökmotorn undersöks mera frekvent i början. Det är 

nödvändigt för att få en korrekt uppfattning om när webbsidorna indexeras.
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5.2 Alternativ slutsats
I följande textstycken kommer en alternativ slutsats att presenteras. Den är inte lika 

trolig som den föregående men är ändå värd att ha i åtanke. Den förutsätter att 

'duplicate content' inte har förekommit.

Tack vare den korta testperioden är slutsatserna begränsade till ett scenario då det är 

önskvärt med ett snabbt resultat. Förutsatt att det är ett snabbt resultat som 

eftersträvas kan det, förutsatt att mätmetoden fungerat, tänkas att microdata inte är 

att föredra. Det enda sökordet som gav träff vid användandet av microdata var ordet 

'Hårmakarna'. Som synes i diagrammet (se kapitel 4, figur 3) försvann webbsidan 

helt från Googles sökresultat ibland. Eftersom att den enda skillnaden mellan de två 

webbsidorna är att den ena använder microdata medan den andra inte gör det är det 

tänkbart att orsaken beror på just microdatat. 

Hur kommer det sig att webbsidan med microdata försvann ur sökresultatet? En 

möjlighet skulle kunna vara att sökmotorn kategoriserar sidan annorlunda. Tack 

vare informationen från microdatat kan det vara tänkbart att sökmotorn gör vissa 

bedömningar som påverkar vilka sökord som sidan kopplas till. Om tankegången 

utvecklas kan slutsatsen att en avsaknad av kontroll riskeras vid användandet av 

microdata göras. Det går helt enkelt inte att själv välja sökord för att sedan vara 

säker på att webbsidan kopplas till det. 

En annan tänkbar anledning till att webbsidan med microdata försvann ur 

sökresultatet kan vara webbhotellet. Webbhotellet har kanske legat nere eller haft 

driftstörningar under pågående undersökningar som på olika sätt har påverkat 

resultatet negativt. 

Webbsidan utan microdata har överlag fått en bättre placering. Även detta stödjer 

påståendet att det är önskvärt att utesluta microdata på webbsidor vars mål är att få 

en bra placering i sökresultatet inom en kort tidsperiod. Det är givetvis tänkbart att 

en webbsida som använder sig av microdata får en bättre placering under en längre 

tidsperiod. 

För att ge en kort sammanfattning av den alternativa slutsatsen; Är syftet att få sin 

webbsida att synas högt upp i det organiska sökresultatet inom en kort tidsperiod 

bör användandet av microdata undvikas. 
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