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Abstrakt 

Denna rapport beskriver hur man med ramverket ASP.NET MVC, tillhörande 

tilläggsbibliotek och egna implementationer kan skapa ett publiceringsverktyg som i 

slutändan producerar en sökmotoroptimerad webbplats med fokus på onpage-

optimering. 

Många företag och organisationer vill idag synas på internet utan att ha egentlig kunskap 

om hur man bygger en webbplats eller hur man gör den attraktiv för sökmotorerna. 

Syftet med arbetet var att ta reda på hur man kan utveckla ett system som gör detta 

möjligt. 

Det utvecklade publiceringsverktyget gör det möjligt för användaren att lätt styra 

utseende och innehåll på sin webbplats samt få tips och råd om hur användaren kan 

utforma webbsidornas innehåll så sökmotoroptimeringsvänligt som möjligt. 

Projektet har resulterat i ett enklare publiceringsverktyg, CMS, som renderar ut onpage-

optimerade webbsidor efter användarens önskemål, och kommer förhoppningsvis att 

utökas både funktionsmässigt och sökmotoroptimeringsmässigt för privat bruk. 



Abstract 

This report will describe the development of how one with the help of the ASP.NET 

MVC Framework, additional libraries and self-made functions can create a content 

management system that produces search engine optimized websites with focus on on-

page optimization.  

Today, many companies and organisations want to expose themselves online without 

having the knowledge of how to build and manage a website or how to make it 

attractive for search engines. The purpose of this study was how to find out how one 

could develop such system that would make this possible. 

The finished product makes it possible for the user to moderate appearance and content 

of their website, plus getting advice on how to construct the web pages’ content as 

search engine friendly as possible. 

The project has resulted in a simple content management system, CMS, that renders on-

page optimized web pages according to the users desires, and will hopefully be further 

developed both function- and search engine optimization-wise for private use. 



Förord 

Projektet som har utförts är ett examensarbete (G1-nivå) och är en del av utbildningen 

Webbprogrammerare på Linnéuniversitetet.  

Idén till arbetet har funnits i tankarna en längre period då många personer jag utvecklat 

webbplatser åt har önskat möjlighet att kunna uppdatera sin webbplats självständigt efter 

avslutat samarbete, samtidigt som jag ofta finner mig i situationen att undervisa 

personen i fråga hur man skriver sökmotoroptimeringsvänliga texter. När 

examensarbetet började närma sig tog jag tillfället i akt för att undersöka hur ett system 

som löser detta problem skulle kunna skapas.  

Jag vill passa på att tacka min medarbetare Ella Källman som har stilat hela projektet, 

hjälpt till med JavaScript och varit en stöttepelare under hela projektets gång. Ett stort 

tack riktas även till min handledare Mats Loock som varit till stor hjälp främst med 

kommentarer angående utformandet av rapporten. Ett sista tack går till musikern 

Andrew Bird som så snällt släppte ett nytt album lagom till examensarbetets början, 

vilket har gått varmt under dessa veckor och hållit motivationen uppe långt in på 

småtimmarna.
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1. Introduktion 

Detta är ett examensarbete som är tänkt att sätta kunskaper från två års studier vid 

programmet Webbprogrammerare på Linnéuniversitetet på prov.  

Projektet är tänkt att undersöka exempel på hur och med vilka metoder man kan skapa 

ett enkelt publiceringsverktyg som renderar ut en sökmotoroptimerad webbplats med 

ramverket ASP.NET MVC i grunden, samt hur det kan ge användaren råd om hur 

texter och struktur på innehållet ska utformas på ett sökmotoroptimeringsvänligt sätt. 

Tanken är att produkten av detta arbete ska resultera i ett användbart system som 

kommer vidareutvecklas för framtida användning.  
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2. Bakgrund 

2.1 Introduktion till problemområdet 

I dagsläget finns det många företag och organisationer som vill visa upp och göra sig 

synliga på internet. De flesta av dem skaffar en webbplats utan kunskaper om hur man 

faktiskt måste strukturera den för att optimera webbplatsens synlighet, vilket ofta leder 

till dåliga placeringar i sökmotorernas organiska sökresultat. Därmed minskar 

chanserna för företagets webbplats att visas för dess målgrupp och grundtanken med 

att ha en webbplats faller platt. Syns du inte finns du inte!   

Slutsatser från tidigare arbetserfarenheter av webbutveckling till företag är att det finns 

behov av ett sätt för företagare (användare) att själva kunna hantera och underhålla 

innehåll på sin webbplats och samtidigt kunna optimera dess webbsidor för 

sökmotorernas organiska sökresultat utan att ha omfattande kunskaper i 

webbprogrammering. Syftet med detta arbete är att ta reda på hur man kan lösa just 

detta problem med tillägg, egna utökningar och implementationer i ASP.NET MVC 3. 

Denna rapport kommer ta upp hur ett sådant system skulle kunna se ut och fungera 

för att lösa problemet tillfredställande.  

2.2 Avgränsningar 

Systemet, som kommer att bli en typ av CMS (”Content Management System”, 

innehållshanteringssystem också kallat publiceringsverktyg) eftersom användaren ska 

kunna hantera innehåll på webbplatsens sidor, byggs från grunden då systemet 

kommer att kräva speciella egenskaper för att uppfylla kraven på ett önskvärt sätt. Val 

av ramverk påverkades av nyfikenhet till att utforska fler av de bibliotek och klasser 

som finns tillgängliga, samt önskan om egen fördjupning i ramverket. 

Fokus kommer först och främst ligga på att användaren ska kunna hantera enskilda 

sidor på webbplatsen och att applikationen utifrån det renderar ut dem med seo-vänlig 

kod. Andra aspekter av sökmotoroptimering, så som off-pageoptimering, kommer inte 

att behandlas av applikationens interna seo-verktyg. Applikationen ska också vara 

utbyggbar för framtida utveckling. 
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2.3 Liknande verktyg 

Publiceringsverktyg finns det redan ett överflöd av tillgängliga på internet och är 

därmed ingen ny uppfinning. Kända publiceringsverktyg som till exempel Wordpress1, 

Drupal2 och Joomla3, som från grunden är bloggplattformar men som även kan 

användas som publiceringsverktyg för webbsidor, har dock alla kända problem och 

brister[1]. Wordpress och Joomlas kodstruktur är närmst kaosartad utan externa 

hjälpmedel sett ur ett seo-mässigt perspektiv medan Drupal som är strået vassare på 

denna punkt har en högre användbarhetströskel både för användare och utvecklare, 

och därmed medföljer en bristande samling av sökmotoroptimeringsförbättrande 

plugin jämfört med de andra konkurrenterna. 

Plugin som hjälper till att strukturera om koden till det bättre och ökar seo-vänligheten 

på andra sätt finns tillgängliga för nedladdning till alla dessa publiceringsverktyg, dock 

saknas fortfarande en funktion som hjälper användaren att formatera själva innehållet 

på ett seo-riktigt sätt. Systemet som utvecklas under denna period kommer att ha dessa 

funktioner och delar i åtanke redan från början och följa god onpage-standard rakt 

igenom utan behov för ytterligare extensioner, vilket de tidigare nämnda 

publiceringsverktygen inte tillhandahåller. 

2.4 Terminologi 

2.4.1 SEO 

SEO (”Search Engine Optimization”, sökmotoroptimering) kallas den samling 

tekniker som används för att optimera en webbsidas synlighet, och därmed placering, i 

sökmotorernas organiska sökresultat. Sökmotorernas ”naturliga” sökresultat, alltså 

sökresultat som inte är betalda utan väljs endast utifrån webbsidans relevans till 

sökordet, kallas för organiska sökresultat. 

                                                      

1 Läs mer om Wordpress här: http://sv.wordpress.org/ [2012-05-17]  

2 Läs mer om Drupal här: http://drupal.org/ [2012-06-05] 

3 Läs mer om Joomla här: http://www.joomla.org/ 2012-06-05] 

http://sv.wordpress.org/
http://drupal.org/
http://www.joomla.org/
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Onpage-sökmotoroptimering innebär att man bygger sin webbsida så tilltalande som 

möjligt för sökmotorerna. Ofta går sökmotoroptimering och användarvänlighet hand i 

hand, och nyckeln till en lyckad onpage-optimering är att ha bra struktur på koden 

som renderas ut till användaren. Att skriva relevanta texter och använda sig av 

passande nyckelord till respektive sida på webbsidan är också mycket viktigt. 

2.4.2 ASP.NET MVC 

ASP.NET (ASP-dotnet) är ett webbramverk utvecklat av Microsoft som används för 

att skapa webbapplikationer. ASP.NET MVC Framework är ett tillägg till ASP-dotnet 

och implementerar designmönstret MVC (Model, View, Controller). 

2.5 Teori 

2.5.1 Onpage-optimering  

Onpage-optimering är direkt kopplat till webbplatsen innehåll, både text- och 

kodmässigt. För att synas i sökmotorernas resultat krävs det att webbsidans innehåll 

matchar sökordet, därför brukar man inom onpage-optimering optimera varje enskild 

sida på en webbplats mot ett sökord, eller ”keyword” vilket översätts till ”nyckelord”. 

Genom att varje webbsida av webbplatsen är optimerad mot ett unikt nyckelord får 

webbplatsen en större räckvidd för sökresultat, och får därmed större chans att synas 

bland sökresultaten4. 

Ett eller flera nyckelord kan tillämpas till en webbsida och ska helst återspeglas i bland 

annat titeln, meta description, webbsidans rubriker (h-taggar), brödtexten och i 

webbsidans sökväg. Dock kan sökmotorerna klassificera webbplatsen som opålitlig om 

några av dessa element, då främst brödtexten, innehåller nyckelordet för få eller för 

många gånger [2]. Därför det är väldigt viktigt att ha distans till sin text och inte 

överoptimera webbsidan. 

                                                      

4 Läs mer om hur nyckelord kan påverka din placering i sökresultaten 

http://www.seomoz.org/learn-seo/on-page-factors [ 2012-10-01 ] 

http://www.seomoz.org/learn-seo/on-page-factors
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Nyckelordet kan också framhävas ytterligare för sökmotorerna enligt vedertagna regler 

5 så som att framhävas i länkar i brödtexten och att ha en tidig placering i titelns och 

rubrikernas ordföljd.  

Webbplatsens kodstruktur är också viktig för onpage-optimering, då en webbplats 

med märkbart större del kod än faktiskt innehåll eller dålig alternativt utdaterad kod 

kan komma att tolkas som oseriös hos sökmotorerna och därmed få en sämre 

placering i sökresultaten 6.  

Dessa riktlinjer är vedertagna inom onpage-optimering, men alla sökmotorer har olika 

sökalgoritmer som tar mer eller mindre hänsyn till dem, och då ändringar till dessa 

algoritmer sker konstant bör användaren kontrollera riktlinjernas relevans innan 

användning.  

                                                      

5 Läs om ett urval av den uppsjö av onpage-nyckelriktlinjer som finns här: 

http://www.seotipsy.com/seo-on-page/ [2012-05-23]   

6 Läs mer om vad som kan tolkas som oseriöst i Sökmotorkonsults analysverktyg 

http://www.sokmotorkonsult.se/verktyg/onpage [2012-09-29] 

http://www.seotipsy.com/seo-on-page/
http://www.sokmotorkonsult.se/verktyg/onpage
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3. Metod 

Användaren ska genom ett formulär i administratörsgränssnittet av 

publiceringsverktyget få tillgång till att lägga till nya sidor till webbplatsen med element 

så som titel, beskrivning och såklart innehåll. Användaren ska också kunna lägga till ett 

nyckelord, ”keywords”, till varje sida för att systemet ska kunna ge användaren 

möjlighet att onpage-optimera webbsidornas innehåll enligt sökmotorernas vedertagna 

riktlinjer. Dessa nyckelord kommer till exempel användas i webbsidans bakgrundskod 

så som metataggar och genom publiceringsverktygets gränssnitt visa användaren hur 

relevant textens innehåll (vilket även inkluderar titel, sökväg och beskrivning med 

mera) är till nyckelorden, vilket ska vägleda användaren till god onpage-optimering på 

varje enskild webbsida.  

Publiceringsverktyget ska också erbjuda användaren full kontroll över webbsidornas 

sökvägar för att ytterligare låta användaren skräddarsy webbsidan gentemot dess tänkta 

sökord. Vid uppladdning av bilder ska användaren få tillgång till att välja passande 

egenskaper så som namn, alt- och titelattribut till bilden, samt en få en fingervisning 

om hur väl de tre matchar varandra.  

Utifrån webbsidans innehåll, där allt från titel till val av bildnamn kommer att 

inkluderas, ska användaren få en sammanställning av webbsidans lämplighet till 

sökordet samt råd om vad som kan förbättras. Webbsidans innehåll ska sedan renderas 

ut som HTML (”HyperText Markup Language”) på besöksdelen av webbplatsen när 

användaren valt att publicera webbsidan för allmänheten. 

Designmönstret MVC används för att separera de olika lagren i applikationen och på 

så sätt få en tydlig struktur på koden. För att kunna lagra information om webbplatsen 

och alla dess beståndsdelar är applikationen databasdriven, där Microsoft SQL Server7 

återfinns som databashanterare.  

3.1 Metoddiskussion 

Tanken med att erbjuda användaren ett publiceringsverktyg är att det ska vara så 

bekvämt som möjligt för användaren att redigera sin webbplats. Utan några vidare 

                                                      

7 Läs mer om MS SQL här: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb545450.aspx [2012-

06-04]   

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb545450.aspx
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kodningskunskaper ska användaren kunna forma sin webbplats utifrån egna önskemål 

samt få förslag om vad som skulle kunna göras bättre seo-mässigt. En stor fördel med 

publiceringsverktyg är att det är webbaserat, och på så sätt kan användaren enkelt 

komma åt och redigera sin webbplats online.  

Många publiceringsverktyg har en så kallad WYSIWYG (”What You See Is What You 

Get”)-redigeringsmöjlighet där användaren kan redigera innehåll med en visuell editor, 

men i detta projekt sköts kodformatering av innehåll med BBCode8 (”Bulletin Board 

Code”). Största anledningen till detta val var att implementationen av WYSIWYG 

vore en tidstjuv, och det låg inte heller nära problemställnigen nog att prioriteras som 

en viktig del av applikationen. 

Att ge användaren full kontroll över webbsidornas egenskaper (så som dynamiska 

sökvägar och struktur med BBCode) är väldigt riskabelt då det är många faktorer som 

kan gå snett om användaren, eller rättare sagt programmeraren, är oförsiktig. Därför 

krävs extra noggrannhet vid validering och felkontrollering av data både innan 

webbsidorna sparas i databasen och innan de renderas ut på besöksdelen av 

webbplatsen, samt restrektioner som att ingen obehörig ska kunna manipulera data.  

 

                                                      

8 Läs mer om grunden för BBCode: http://www.bbcode.org/ [2012-06-04]   

http://www.bbcode.org/
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4. Genomförande 

4.1 Datahantering 

För persistent lagring av data används en MS SQL-databas som är strukturerad enligt 

databasdiagrammet i ”Bilaga 1”. All kommunikation mellan databasen och 

applikationen sker genom Entity Framework 9och lagrade procedurer10 som hanterar 

förändringar av data i tabellerna, det vill säga skapa, uppdatera och ta bort data. De 

lagrade procedurernas främsta uppgift är att tillsammans med eventuell framtida 

rollhantering i databasen agera säkerhetsåtgärd mot SQL-injektioner. 

Webbsidornas indata lagras i tabellen Page som har en egenrelation, då en webbsida 

ska kunna äga eller ägas av en annan webbsida. Detta skapar en förälder- och barn-

relation som i webbplatsens besöksdel omvandlas till kategorier och undersidor. 

Inställningar som slår igenom för hela webbplatsen lagras i tabellen Site, där även 

webbplatsens status anges. Denna egenskap är användbar till exempel vid tillfällig 

ombyggnad eller felsökning.  

Utöver hantering för webbsidor erbjuder även publiceringsverktyget hantering för 

bilder som användaren sedan har möjlighet att använda på webbplatsens webbsidor. 

Användaren får också möjlighet att ange attributdata så som titel och alternativ text vid 

uppladdning av bilder.  Uppladdade bilder lagras i en egen mapp på servern och 

attributdata, bildens namn och filändelse lagras i tabellen File respektive FileType i 

databasen. Denna dataspegling ger möjlighet att senare plocka ut och återanvända 

egenskaper för en särskild bild. 

4.2 Säkerhet 

För att uppnå avgränsningen mellan administratörsgränssnitt och webbplatsens 

besöksdel implementeras autentisering och auktorisering med ”Membership 

                                                      

9 Läs mer om Entity Framework här: http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/bb399572.aspx [2012-06-04]   

10 Få en överblick över området lagrade procedurer här: 

http://databases.about.com/od/sqlserver/a/storedprocedure.htm [2012-06-04]  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb399572.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb399572.aspx
http://databases.about.com/od/sqlserver/a/storedprocedure.htm
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Provider”11, vilket är en dotnet-klass som tillåter systemet att hantera medlemsdata på 

ett säkert sätt genom metoder och fördefinierade tabeller i databasen. Detta ger 

publiceringsverktyget inloggningsmöjlighet och rollhantering för administratörer. 

Vid registrering av en användare tilldelas densamme en administratörsroll, dock är det 

av säkerhetsskäl endast superadministratörer som kan registrera nya användare. 

Superadministratörer har också rättigheter att besöka ytterligare delar av 

administratörsgränssnittet och utföra åtgärder som inte vanliga administratörer har; till 

exempel har de rättigheter att ändra i inställningar för webbplatsen och ta bort/ändra 

en webbsida utan att vara dess ägare. En extension av auktoriseringsfiltret som 

returnerar felkoden ”403 Forbidden” (som i sin tur exekverar matchande felsida istället 

för att ge användaren en ny chans att logga in trots det redan autentiserade tillståndet, 

vilket är standardbeteendet) implementerades för att förhindra förvirring hos 

användaren då denne försökt få åtkomst till en del av webbplatsen som hon inte har 

rättighet att beträda. 

Då användaren ska ha möjlighet att formatera innehållet på webbsidorna 

implementerades ”Codekicker.BBCode”12, vilket är en BBCode-parser med 

utökningsbart taggschema till dotnet som sköter hantering och omvandling av 

BBCode. När parsern konverterar en sträng till HTML byts specialtecken ut mot dess 

motsvarande HTML-entitet med undantag för hakparanteser då dessa används för att 

omvandla BBCode enligt parserns taggschema. Detta innebär att om taggar på något 

sätt skulle undgå valideringen visas dem som tecken istället för att bete sig som kod, 

vilket är viktigt då all text renderas ut som rå HTML på webbsidorna. 

Validering för inkommande data sätts med Dataannotations13 i objektens 

metadataklasser, där bland annat reguljära yttryck används för att hindra användaren 

att skicka in skadlig kod. Genom att avkoda (ta bort taggar) användarens text både vid 

skapande, ändringar och visning av textstycket med hjälp av ytterligare ett reguljärt 

                                                      

11 Läs mer om MembershipProvider-klassen: http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/system.web.security.membershipprovider.aspx [2012-05-11]   

12 Läs mer om open source BBCode-parsern Codekicker.BBCode: 

http://bbcode.codeplex.com/ [2012-05-11]   

13 Läs mer om namnrymden ”Dataannotations”: http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/system.componentmodel.dataannotations.aspx [2012-04-05]  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.web.security.membershipprovider.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.web.security.membershipprovider.aspx
http://bbcode.codeplex.com/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.componentmodel.dataannotations.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.componentmodel.dataannotations.aspx
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uttryck i modellklassen förhindras inskjutning av struktur- och funktionsändrande kod 

från källor utanför applikationens ram som i sin tur skulle kunna skada besöksdelens 

funktionalitet. Ett exempel på detta är webbsidans sökväg som endast får innehålla 

bokstäverna A till Z, siffror och bindestreck då övriga tecken skulle kunna bilda en 

missvisande sökväg till webbsidan i fråga.  

Denna konvertering av BBCode och validering av inkommande och utgående text gör 

att användaren kan formatera texten till sina webbsidor på ett säkert sätt samt 

förhindrar eventuella kodinjektioner. 

För att förhindra namnkrockar vid uppladdning och uthämtning av bilder kontrolleras 

filnamnet mot både namnlagringen för bilder databasen och namnen på bilderna i 

mappen där bilderna lagras. Om filnamnet redan existerar modifieras det angivna 

filnamnet enligt ett numreringssystem då en siffra läggs till efter filnamnet, och om 

detta filnamn också redan existerar ökas det tillagda numret med ett för varje gång 

processen sker. Samma namnkontrollering används vid skapande och/eller 

modifiering av en webbsidas sökväg. 

4.3 Funktionalitet  

4.3.1 Sökväg och inställningsfunktioner 

Webbsidornas sökvägar bestäms av användaren i samband med skapande eller 

redigering av en webbsida. Detta ger användaren möjlighet att utforma och optimera 

webbsidans sökväg utifrån tänkt sökord. Av både seo- och användarvänlighetsskäl 

omvandlas alltid sökvägarnas latinska tecken till gemener med hjälp av NuGet-tillägget 

”LowercaseRoutesMVC”14 vid åtkomst, då webbsidor med alternativa sökvägar räknas 

som duplicerat innehåll [3] vilket inte uppskattas av de största sökmotorerna samt ökar 

risken att förvirra användaren. En egen utökning som omdirigerar användaren med 

hjälp av HTTP-statuskoden 301 vid åtkomst av en webbsida som existerar men har 

försökt nås via en sökväg beståendes helt eller delvis av versaler implementerades då 

LowerCaseRoutesMVC inte sköter omdirigeringar av webbsidor på detta sätt. 

                                                      

14 Läs mer om NuGet-tillägget ”LowercaseRoutesMVC”: 

http://nuget.org/packages/LowercaseRoutesMVC  [2012-04-25] 

http://nuget.org/packages/LowercaseRoutesMVC
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Användare med rollen ”Superadmin” har givits åtkomst till webbplatsens inställningar, 

vilket innefattar ändrig av titel, tagline, sidfot, stilmall, webbplatsens tillstånd (utkast 

eller publicerad) samt meddelande vid inaktivt tillstånd. Dessa ändringar slår 

omgående igenom på hela besöksdelen av webbplatsen. När webbplatsen är markerad 

som utkast visas endast meddelandet för inaktivt tillstånd på besöksdelen, och inga 

webbsidor blir synliga även om de i sin tur har tillståndet ”publicerad”. Denna 

funktionalitet implementerades med tanke på eventuell ombyggnad av webbplatsen 

eller andra situationer där administratören vill dölja webbplatsens innehåll för besökare 

en kortare period. 

Även webbsidor kan använda tillstånden ”publicerad” och ”utkast”. Webbsidor 

sparade som utkast visas inte på besöksdelen av webbplatsen. Tillståndsändringen slår 

också igenom på eventuella undersidor en webbsida har; undersidornas tillstånd ändras 

inte, men de går inte att komma åt från besöksdelen av webbplatsen när dess förälder 

är markerad som utkast. Denna funktion hjälper användaren att snabbt stänga av en 

webbsida samt alla dess undersidor för att sedan ha möjlighet att göra den tillgänglig 

igen utan att påverka undersidornas status. En undersida kan när som helst frigöras 

från eller byta förälder vid formuläret för modifiering av webbsidor. 

Namnbyte vid uppladdning och modifiering av en bild har gjorts möjligt då 

användaren ska kunna anpassa bildens namn efter webbsidans innehåll, samt i 

användarvänlighetssyfte då listningar över bilder blir mer överskådliga när filnamnen 

är talande. 

4.3.2 Struktur och SEO-validering med JavaScript 

Eftersom användaren själv har möjlighet att påverka största delen av webbplatsens 

innehåll (och därmed struktur) kan det vara svårt att säkerställa kvalitén på 

kodstrukturen, vilken är en viktig del av onpage-optimering. De delar av webbsidornas 

struktur som användaren däremot inte har tillgång till att styra över, så som sidhuvud, 

meny och sidfot, är strukturerad enligt W3Cs15 riktlinjer för god XHTML-struktur.  

Onpage-sökmotoroptimering handlar dock inte bara om hur man strukturerar upp sin 

webbsida kodmässigt, utan också om hur webbsidans innehåll förhåller sig till det 

önskade nyckelordet. Sökmotoroptimering handlar just om att optimera sin webbsida; 

                                                      

15 Läs mer om WC3 här: http://www.w3.org/ [2012-06-09] 

http://www.w3.org/
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överoptimering är minst lika dåligt som att inte optimera alls. ”Keyword stuffing”, ett 

exempel på överoptimering där nyckelordet överanvänds i webbsidans innehåll, är ett 

vanligt misstag som får sökmotorerna att klassa webbplatsen som oseriös och får 

därmed sämre placering i de organiska sökresultaten [2]. 

Då alla sökmotorer har olika algoritmer som justeras titt som tätt 16 är det svårt att veta 

exakt hur man ska anpassa sin webbsida för att nå optimalt resultat, men 

nyckelriktlinjer17 (till exempel koduppbyggnad och textplacering) finns att följa. Även 

dessa riktlinjer är något flytande och kan skilja sig åt från källa till källa men är i regel 

väldigt likartade. 

För att hjälpa användaren att lyckas med sina texter implementerades ”seo-validering”, 

som implementerar passande nyckelriktlinjer eller regler, med JavaScript vid varje fält 

av uppladdningsformuläret för webbsidor. Denna validering söker igenom fältets 

värde och ger användaren återkoppling i form av text och symboler om vad som är bra 

och vad som kan förbättras i värdet, och uppdateras kontinuerligt i den takt 

användaren förändrar värdet. Valideringen varnar till exempel för ”keyword stuffing” i 

innehållsfältet genom att implementera en regel för ”keyword density”, vilket räknar ut 

hur många procent av texten som matchar nyckelordet och varnar användaren om 

förekomsten av nyckelordet är för högt eller för lågt. 

Varje fält har olika seo-valideringsregler kopplade till sig. Utöver regeln för ”keyword 

density” implementerar innehållsfältet regler för strukturkomposition; till exempel 

kontrolleras antalet rubriker (H2-taggar) för att förhindra utebliven rubrik eller 

förekomst av för många rubriker. Värdet innanför rubrikens BBCode-taggar 

utvärderas också, och meddelanden beroende på om rubriken innehåller nyckelordet 

och i sådana fall dess position i värdet sammanfattas i en valideringsruta bredvid fältet. 

Fälten för titel och beskrivning implementerar också den sistnämnda regeln, då 

sökmotorer tenderar att värdera de första orden i en beskrivningstext eller rubrik 

högre än de senare [4] och nyckelordet bör därför vara ett av dem. 

                                                      

16 Ett levande dokument över ändringar i Googles sökalgoritmen: 

http://www.seomoz.org/google-algorithm-change [2012-06-04] 

17 Läs om ett urval av den uppsjö av onpage-nyckelriktlinjer som finns här: 

http://www.seotipsy.com/seo-on-page/ [2012-05-23] 

http://www.seomoz.org/google-algorithm-change
http://www.seotipsy.com/seo-on-page/
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Valideringen har byggts med möjlighet för enkel utökning av regler, då flera regler och 

funktioner medvetet valts bort på grund av tidsbrist.  Några exempel på utökning av 

valideringen vore stöd för nyckelfraser, fler strukturregler, jämförelse av de andra 

webbsidornas innehåll för att försäkra att innehållet är unikt samt stöd för olika 

böjningar av nyckelordet. Nyckelriktlinjerna implementerades utifrån egen erfarenhet 

och med fingervisningar från ett fritt sökmotoroptimeringsverktyg18. 

Seo-valideringen är ett frivilligt hjälpverktyg med syfte att hjälpa användaren att skriva 

bra texter ur ett seomässigt perspektiv, och för att den överhuvudtaget ska aktiveras 

måste användaren ha angett ett nyckelord som valideringen kan matcha texten mot. 

Webbsidor kan givetvis skapas och ändras även om inte seo-valideringen gått igenom. 

4.3.3 Infogning av BBCode 

För att infogning av BBCode vid formulärfältet för innehåll ska fungera relativt 

smärtfritt för användaren implementerades ett antal BBCode-knappar vid sidan av 

fältet. Varje knapp har motsvarande BBCode start- och sluttagg som infogas vid 

markörens position eller sist i fältet vid knapptryckning med hjälp av JavaScript. Detta 

gör att det blir lättare för användaren att formatera webbsidans innehåll efter 

önskemål. 

”Img”-knappen, som sköter infogning av BBCode för bilder, har ett speciellt beteende 

jämfört med övriga BBCode-knappar då användaren vid knapptryckning får välja 

vilken bild som ska infogas samt vilken justering bilden ska tillämpa. Då användaren 

godkänt infogning hämtas den valda bildens alt- och titelattribut ut från databasen och 

används för att skapa en komplett image-tagg i form av BBCode. Justeringen sätts i 

form av en CSS-klass (”Cascading Style Sheets”) på image-taggen, där bilden antingen 

justeras till höger eller vänster om innehållet. På så sätt får användaren aningen mer 

kontroll över utformningen av webbsidans innehållsdel. 

                                                      

18 Ett sökmotoroptimeringsverktyg från Sokmotorkonsult.se som analyserar onpage-vänlighet: 

http://www.sokmotorkonsult.se/verktyg/onpage/  

http://www.sokmotorkonsult.se/verktyg/onpage/
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5. Resultat 

5.1 Visning och avgränsningar 

När webbplatsen hämtas för första gången visas startsidan för besöksdelen av 

webbplatsen. Härifrån kan besökaren navigera mellan webbsidor och dess 

underkategorier på ett enkelt sätt för att ta del av webbplatsens innehåll.  

För att kunna påverka webbplatsens utseende och innehåll måste användaren vara 

autentiserad som en administratör. Autentiseringen sker via ett inloggningsformulär 

som återfinns på sökvägen ”/login”, där Membership Provider genomför en 

autentiseringskontroll vid postning av formuläret. Vid autentiserat tillstånd visas en 

extra meny högst upp i både besöks- och administrationsgränssnittet (se ”Bilaga 2” 

och ”Bilaga 3”) som innehåller en rad administrationsalternativ som inte kunde nås 

och användas i oautentiserat tillstånd. I vissa fall krävs även auktorisering för att 

användaren ska få tillgång till att utföra vissa åtgärder eller besöka speciella sidor.  

Administratörmenyns alternativ skiljer sig åt för de olika gränssnitten; på 

besöksgränssnittet visas en direktlänk till den nuvarande webbsidans 

modifieringsformulär, medan i administrationsgränssnittet visas bland annat alternativ 

för uppladdning av webbsidor och filer. I båda menyer finns ett alternativ som leder 

till det andra gränssnittets startsida.  

Administrationsgränssnittets startsida visar en översikt över alla webbsidor som 

skapats uppdelade som kategorier (föräldersidor, webbsidor utan beroende till en 

annan webbsida) och underkategorier (barnsidor, webbsidor som ägs av en annan 

webbsida). Datum för senaste uppdatering av webbsidan visas i grönt respektive rött 

beroende på hur länge sedan webbsidan uppdaterades som en påminnelse till 

användaren, då sökmotorer i regel uppskattar material som underhålls [5]. Direktlänk 

till respektive webbsida återfinns i dess rubrik med villkoret att webbsidan, samt dess 

förälder om sådan finns, är markerad som publicerad.  

5.2 Uppladdning och visning av webbsidor 

Uppladdning av en ny webbsida eller modifiering av en redan existerande sådan sker 

genom ett formulär i administrationsgränssnittet. Varje fält har valideringskrav 

anpassat efter fältets behov för att förhindra att skadliga eller tomma värden skjuts in i 
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databasen. Vid postningsförsök ger publiceringsverktyget användaren en varning om 

var och vad som är fel i form av en punktlista samt tydliga markeringar av fälten med 

felaktig data om valideringskraven inte uppfyllts. 

Fältet för webbsidans innehåll är anpassat för användning av BBCode och tillhörande 

knappar tillåter snabb och smidig infogning av de BBCode-taggar som tillhandahålls. 

Vid infogning av bilder omvandlas den valda bildens undansparade egenskaper och 

eventuella justeringsinställningar även till BBCode (se ”Bilaga 4”).  

 

Varje webbsida har möjlighet att använda ett nyckelord, det vill säga ett ord eller fras 

som användaren tycker att webbsidan ska vara anpassad till. När ett nyckelord angetts 

aktiveras en seo-validering som analyserar och ger användaren kontinuerlig 

återkoppling utifrån fältens innehåll, struktur och förhållande till nyckelordet. Detta 

ger användaren ett hum om hur hon kan förbättra sin webbsida seomässigt under 

skrivprocessen. 

Användaren kan välja att publicera, förhandsgranska eller spara webbsidan som utkast. 

När en webbsida märkts som utkast blir den och eventuella barnsidor inte tillgängliga 
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från besöksgränssnittet; dock kan inte webbsidan som blivit utnämnd till startsida 

sparas som utkast. Alternativet förhandsvisning låter användaren få se resultatet av de 

inmatade uppgifterna likt en publicerad webbsida (med sökväg som undantag), utan att 

spara någonting i databasen. 

Då en webbsida märkts som publicerad blir den tillgänglig i besöksgränssnittet. All 

webbsidans data valideras och formateras i samband med uthämtning för att undvika 

eventuella namnkrockar eller ogiltiga värden. Datat placeras sedan ut i olika delar av 

vyn för att uppnå optimal kodstruktur samt att den angivna sökvägen används som en 

del av webbadressen. I och med formateringen omvandlas innehållets BBCode-taggar 

till HTML som renderas ut som fungerande kod på webbsidan samt ersätter eventuella 

specialtecken med ofarliga teckenkoder. Om webbsidan inte kan hittas eller inte kan 

visas av andra skäl visas istället en felsida för besökaren.  

Vid borttagning av en webbsida raderas även eventuella underkategorier som är 

knutna till webbsidan. Nyckelord raderas också vid borttagning så länge nyckelordet 

inte har fler relationer till andra webbsidor. En varning innehållandes namn på de 

webbsidor som kommer att påverkas av borttagningen visas för användaren om 

webbsidan har underkategorier.  

5.3 Webbplatsens inställningar 

Användare med rollen "superadmin” har tillgång till avdelningen för webbplatsens 

inställningar. Där kan användaren genom ett formulär ändra generella inställningar 

som slår igenom för hela webbplatsen med omedelbar verkan. Bland dessa 

inställningar finns bland annat möjlighet att välja webbplatsens startsida, alltså den 

webbsida som visas i besöksgränssnittet då ingen sökväg angivits, och vilken stilmall 

som webbsidorna ska använda. Webbsidor märkta som utkast eller som har ett 

beroende till en annan webbsida kan inte väljas som startsida. 

För större ombyggnad av webbplatsen kan webbplatsens tillstånd ändras till utkast. Då 

visas inga webbsidor alls på besökgränssnittet, utan visar endast det meddelande som 

angivits för denna situation. 

Värdena för webbplatsens inställningar används i generella delar av webbsidornas 

struktur så som sidhuvud och sidfot, där exempelvis värdena ”titel” och ”footer” visas 

som rubrik respektive innehåll i sidfoten. 
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6. Slutsats 

6.1 Tankar om resultatet 

Att låta användaren formatera webbsidans innehåll med BBCode är en riskabel 

nödvändighet i ett publiceringsverktyg, då risken för att förvirra användaren och 

inskjutning av struktur- eller beteendeändrande kod ökar. Hantering av BBCode med 

Codekickers BBCode-parser som endast tillåter förbestämda BBcode-taggar samt 

ersätter specialtecken med teckenkoder minskar risken att elak kod exekveras vid 

utskrift av värdet. Parsern är enkel att utöka och anpassa för publiceringsverktygets 

behov; dock finns en del att önska då till exempel attributvärden innehållandes 

mellanslag inte stöds i skrivande stund.  

Implementeringen av MembershipProvider-klassen gjorde det enkelt att hantera 

medlemmar och tillhörande roller. Med autentiserings- och auktoriseringsfilter kunde 

avgränsningar mellan besöksdelen och administratörsgränssnittet sättas vilket ger 

cmset inloggnings- och begränsningsfunktioner med hög säkerhet, trots att en egen 

utökning av auktoriseringsfiltret var nödvändig för att få önskvärt resultat vid 

oauktoriserat tillstånd. Membership-tabellerna som lagrar medlemsuppgifterna 

genererades upp utan problem och kunde enkelt interagera med andra, redan 

existerande tabeller i databasen. 

Med hjälp av tillägget LowercaseRoutesMVC omvandlas projektets sökvägar till 

gemener, vilket tillsammans med en omdirigering förhindrar alternativa sökvägar som 

sökmotorerna anser vara duplicerat innehåll samtidigt som sökvägarna blir mer 

användarvänliga. Tyvärr erbjuder inte ramverket möjligheten att hantera sökvägar med 

tecknen Å Ä och Ö och lämnar därmed även det lite att önska, trots att just den 

detaljen är obetydlig ur seomässigt perspektiv.  

Användaren får hjälp att anpassa webbsidornas innehåll till det valda nyckelordet 

genom seo-valideringen som finns för varje fält vid uppladdning och modifiering av 

webbsidor. Valideringen tar hänsyn till ett antal regler och ger användaren 

återkoppling om vad som skulle kunna göras bättre, vilket ökar chanserna för att skapa 

en seovänlig text. Valideringen skulle kunna utökas med fler regler och förbättras 

genom exempelvis en sammanställning över webbsidans alla värden vid uppladdning 

samt vid översikten av alla webbsidor.  
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Som tidigare nämnt implementeras inte alla regler för onpage-optimering i 

publiceringsverktyget, dels på grund av tidsbrist och dels för att överoptimering anses 

vara nästan lika dåligt för seo som att inte optimera alls, om inte värre. Då den 

dominerande sökmotorn Google släppt stora algoritmändrande uppdateringar (eller 

snarare filter) under projektets gång bör dessa finnas i åtanke i eventuell 

vidareutveckling av seo-valideringen. 

Vid visning av webbsidors innehåll har all BBCode omvandlats till HTML, vilket gör 

webbsidan väldigt utsatt för ”strukturmisstag”. Vid styckesindelning ska BBCode-

taggen ”[p]” samt dess sluttagg omsluta hela stycket, vilket kan vara lätt att glömma 

och därmed leda till fel i kodstrukturen. Lösningsexempel för detta problem skulle 

kunna vara att skjuta in dessa taggar där användaren matat in dubbel radbrytning i 

värdet eller i samband med seo-valideringen varna användaren om att text som inte 

omsluts av dessa taggar kan visas felaktigt och kan påverka sökmotorernas analys av 

webbsidan. 

6.2 Måluppfyllning 

Resultatet av denna undersökning har lett fram till ett fungerande publiceringsverktyg 

som ger användaren återkoppling till innehållet på sin webbplats, och därmed anses 

resultatet vara lyckat. Dock saknas faktiska användartester om hur användare upplever 

verktyget samt eventuellt en mätning av webbplatsens beteende i sökmotorerna, eller 

placeringsjämförelse i de organiska sökresultaten med en identisk webbplats skapad i 

ett annat publiceringsverktyg. Dessa tester borde ha prioriterats högre för att fastställa 

resultatets trovärdighet i påståendet om publiceringsverktygets 

sökmotoroptimeringsvänlighet, och vore därför högst intressant att genomföra i 

eventuell vidareutveckling av systemet. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1: <Databasdiagram> 
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8.2 Bilaga 2: <Autentiserad vid besöksgränssnittet>  
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8.3 Bilaga 3: <Administratörsgränssnitt> 
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8.4 Bilaga 4: <BBCode till bild> 
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