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ABSTRACT 
Studien har sin grund i ett projekt att skapa en webbplats för ett amerikanskt företag. 
Uppdragsgivarens syfte med webbplatsen är att visa upp sin produkt och nå kunder via 
nätet. För detta krävs att presumtiva kunder hittar dit.  
 
Det huvudsakliga målet med studien var att förbättra webbplatsens placering i Googles 
sökresultat. För detta ställs frågor kring vad som måste bearbetas och läggas till, vilka 
verktyg som finns att tillgå och hur sökoptimeringsarbetet kan påverkas vid skiftande 
förutsättningar och förändringar. 
 
Mätningar med hjälp av analysverktyg i kombination med tidigare studier och Googles 
dokumentation används för att analysera resultat, besvara frågorna och sökmotoroptimera 
webbplatsen. Analysverktygens rapporter används som referens för att visa på progression 
under arbetets gång. 
 
Flertalet delar lades till och redigerades men det som gav bäst resultat, enligt 
analysverktygen, var nyckelord i titeltagg och i huvudrubrik. Utöver att studien utför och 
redovisar förändring baserat på sökmotoroptimeringsarbetet påvisas även förtjänster och 
problem vid användandet av analysverktyg. De kan vara ett bra stöd, men samtidigt visa på 
irrelevanta analysdelar att bearbeta. Detta hänger samman med de förändringar som sker i 
sökalgoritmen då de anpassar sig efter rådande omständigheter. Dessa sökalgoritmer hålls 
som affärshemligheter och man måste som utvecklare vara uppmärksam på eventuella 
förändringar. Även för detta finns analysverktyg att tillgå. 
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INLEDNING 

SÖKOPTIMERING 

Varför sökmotoroptimering 
Syns du inte, finns du inte. Något som är än mer sant för företag. Trafiken på nätet har ökat 
kraftigt sedan internets begynnelse och flertalet miljoner presumtiva kunder kopplar upp sig 
dagligen. Det ligger en stor potential i detta och självklart har företag mycket att tjäna på att 
försöka fånga så många av dessa kunders intresse som möjligt. Samtidigt är konkurrensen 
stenhård.  
 
Ett företag som inte har ett starkt och välkänt varumärke måste göra allt det kan för att synas 
i Search Engine Results Page (SERP) för att kunna locka in nya kunder till deras e-butik. 
Samtidigt visar det sig att de allra flesta inte tar sig vidare från första sidan vid en sökning på 
google. De flesta användare kollar av och stannar vid den första sidans sökträffar. Fanns det 
inte där söker man istället vidare eller ger upp.  1

 
Det finns studier som visar att det i princip enbart är de 
tre översta resultaten på första sidan av SERPs som får 
någon egentlig uppmärksamhet. Vill man således som 
företag på allvar konkurrera om kunderna belyser detta 
vikten av att ett aktivt sökmotoroptimerings- 
arbete.  2

 
Förutsättningen är därför att om nya kunder skall hitta 
till e-butiken bör en sökning relevant för företaget 
komma med bland de första tre träffarna eller 
åtminstone på första sidan av SERPs. 
 
Det finns tidigare arbeten skrivna om 
sökmotoroptimering, men att en del av dessa gjordes 
för några år sedan. Då nätet växer och sökmotorernas 
algoritmer förändras är det troligt att även förutsättningarna och tillvägagångssättet för 
sökmotoroptimering ändras. Utöver att tekniken och sökmotorernas algoritmer riskerar att 
ändras kan innehållet behöva justeras beroende på konkurrenterna eller eventuella tillfälliga 
trender, vilket exempelvis gör att tidigare varma nyckelord blir kalla eller tvärtom.  Bara för 3

att man lyckats komma högt i SERPs vid något tillfälle betyder det inte att man är säker där. 
Sökmotoroptimeringsarbetet är en process som görs klokt i att hållas levande. 

1 Allard Sebastian, Nilsson Björn (2010) 
2 Stricchiola Jessie, Fishkin Rand, Spencer Stephan, Enge Eric. The Art of SEO. O'Reilly, 2010. 
3 Carlén Carina, Olaisson Lina (2011), s 13. 
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Begränsningar 
Varje sökmotor har sina ‘regler’ och algoritmer att optimera mot. Vill man ha en solid lösning 
behöver ett företag utföra sökmotoroptimering inte enbart för Google utan även Bing och 
Yahoo. Google är den dominerande sökmotorn idag men Bing och Yahoo står trots allt för 
ca 30% av sökmotormarknaden och det är en stor del av sökningarna man missar om man 
enbart inriktar sig på Google.   4

 

Enbart Google 
Men med det sagt måste detta arbete begränsas för att inte bli för stort. Denna studie 
kommer enbart att titta på sökmotoroptimering med Google som sökmotor. Arbetet skulle 
annars riskera bli allt för stort och inte få möjlighet att gå på djupet utan denna begränsning. 
 

Enbart organisk sökning 
Man skiljer på organisk sökning och de som betalar för att komma högt upp i resultatlistan. 
För den som inte betalar gäller att arbeta aktivt med sökmotoroptimering för att komma så 
högt upp som möjligt i SERPs. Väljer man att betala görs det varje gång någon klickar in sig 
på webbsidan som utannonserats.  Det alternativet var inte aktuellt för detta projektet och 5

studien utgår därför från organisk sökning. 
 

UPPDRAGSGIVAREN 
Uppdragsgivaren är ett företag i Fargo North Dakota. De producerar och säljer en 
ytbehandling som är möjligt att applicera på många olika material som ett skydd både mot 
vatten och eld/värme. 
 

MOTIV OCH VÄRDE 
Ett företags hemsida kan vara en viktig faktor för hur bra det går för företaget. Beroende på 
vilket företaget är kan det kan till och med vara avgörande att man via nätet når ut till många 
presumtiva kunder.  6

 
Att det finns ett värde av detta understryks av att företag anställer personal med 
sökmotoroptimering som arbetsuppgift. Den som arbetar med sökmotoroptimering skall 
bland annat se till en webbsidas innehåll och struktur för att kunna konkurrera om 
användarnas/kundernas uppmärksamhet.  7

4 https://ignitevisibility.com/how-is-bing-seo-different-than-google-seo/ , 2018-03-27 
5 Carlén Carina, Olaisson Lina (2011) 
6 Allard Sebastian, Nilsson Björn (2010) 
7 “Search Engine Optimization (SEO) Starter Guide - Search Console Help.” 
support.google.com/webmasters/answer/7451184?hl=en. 2018-02-20 
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Sökmotorsoptimering kommer in som bäst när man lanserar eller strukturerar en ny sida, 
vilket passar väl in i projektet, som är att göra en webbsida från grunden.   8

Projektet 
Vid projektets början hade uppdragsgivaren en statisk sida med kort information om 
företaget och produkten, så det fanns ett behov av något annat för att kunna nå ut till en 
större kundkrets. Uppdragsgivaren lämnade en relativt specifik önskelista för frontend-delen 
och det angavs en referenssida som skulle inspirera. 
 
Vi var en grupp på tre som tog oss an uppdragsgivarens önskemål och projektet. 
Webbplatsens olika komponenter och sidor fördelades och arbetet koordinerades via 
regelbundna möten, Trello samt GitHub. 
 
Företagets VD:s syfte med sidan är att nå ut till en större kundkrets. Den skall bli ett 
skyltfönster utåt och förhoppningsvis kunna bidra till fler uppdrag för företaget, vilket leder 
vidare till denna studie och dess frågeställning. 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
Mitt fokusområde är sökmotoroptimering med följande frågor: 
 

● Vilket innehåll underlättar för sökmotorn och gör att företaget kommer så högt upp vid 
en sökning efter “coating” som möjligt? 

● Hur kan man utnyttja verktyg på webben i sitt arbete med sökmotoroptimering? 
● Hur påverkas förutsättningarna då tekniken och sökmotorernas algoritmer förändras? 

 
Det huvudsakliga målet är att få en webbsida som klarar sig bra i konkurrensen mot företag i 
samma branch vid sökning med Google som sökmotor. 
 
Då tekniken ständigt utvecklas och förutsättningarna ständigt är i förändring inom denna 
bransch är det intressant att se hur detta påverkar arbetet med sökmotoroptimering.  910

 

METOD FÖR GENOMFÖRANDE 
 
Mätningarna för att få ett värde på sökoptimeringen är en del av projektet för att kunna utföra 
en analys av texter mot praktik. Mätningarna utfördes med hjälp av analysverktyg på nätet, 
som scannar av koden, utför en analys och kommer med feedback samt en poäng/rank. 

8 “Search Engine Optimization (SEO) Starter Guide - Search Console Help.” 
support.google.com/webmasters/answer/7451184?hl=en. 2018-02-20 
9 Allard Sebastian, Nilsson Björn (2010) 
10 Carlén Carina, Olaisson Lina (2011) 
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Mätningarna skall i kombination med texterna möjliggöra en analys över vad som ger vilken 
effekt/utslag. 
 
Mätningarna gjordes vid tre tillfällen med bokföring av tidpunkt, resultat och skillnad i kod 
sedan föregående mätning. Detta gjorde det möjligt att analysera och dra slutsatser under 
processens gång, i slutändan, för projektet som helhet. 

Begränsningar av analysverktyg 
Valet av analysverktyg begränsades på grund av olika faktorer. Dels låg sidan på en VPS 
och det fanns enbart en ip-adress att ge till analysverktygen, vilket inte alla godtog. Dels är 
många byggda för att analysera sidors trafik, således nästa steg i processen vilken projektet 
inte behandlar.  

LITTERATURGENOMGÅNG 
Det finns vissa konkreta steg som kan tas för att öka möjligheten till att komma högt eller 
åtminstone högre vid en Googlesökning. Dels handlar det om struktur i koden som även blir 
synlig för användaren. Men även extra information till sökmotorn som arbetar bakom 
kulisserna. 
 
För att kunna optimera behöver man först veta hur sökmotorn arbetar. För det finns Googles 
egna dokument till hjälp. Men även andra texter som tagit upp sökmotoroptimering. 
 
Först kommer en kort redogörelse för hur Google och andra författare beskriver hur 
sökmotorn arbetar följt av några delar ur detta som granskas noggrannare. Detta följs upp av 
tillämpningen och mätningarna för detta projektets sida - uppdragsgivarens hemsida. 

HUR GOOGLE RANKAR SIDOR 
En sökmotors arbete för att hitta och rangordna sökresultat bygger i huvudsak på tre 
processer.  11

 
- Spindlar som genomsöker webben. 
- Indexering 
- Sökning 

 
Mycket av tillvägagångssättet är detsamma mellan de olika sökmotorerna. I alla fall om man 
jämför de stora sökmotorerna. 
 
Det är inte fullt möjligt att svara på frågan hur Google skapar sina SERPs. På grund av att 
vissa webbutvecklare missbrukat algoritmerna för bra placering i SERPs, så kallade 
Black-Hat metoder har sökmotorerna tvingats till lägre grad av transparens över vad som 

11 Shenoy, Aravind, Anirudh Prabhu (2016), kap 2 - Search Engines 
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påverkar och hur. Men studier visar på att det förmodligen är över 250  olika faktorer som tas 
i beaktande när en sajt placeras i SERPs.  12

 
Även om algoritmen för SERPs är en affärshemlighet finns det mycket information kring hur 
man kan förbättra en sidas placering. 

Spindlar 
För att kunna genomsöka nätet efter webbsidor att indexera, att lägga i databasen, används 
vad man kallar spindlar eller web crawlers. I detta arbete kommer begreppet spindel att 
användas. 
 
Spindlarna söker ständigt igenom nätet efter nya sidor eller redan inlagda sidor som efter 
uppdatering kan behöva indexeras på nytt. Nätet är för stort för att täckas in så spindlarna 
tvingas prioritera vilket gör att de främst söker genom sidor som är populära, relevanta och 
har kvalitativa länkar.  13

 
När en spindel besöker en webbserver har webbadministratören möjlighet att interagera 
och/eller informera med hjälp av robots.txt och sitemap.xml.  Mer om det under ‘Off Page’. 14

Index 
En viktig del för Googles sökmotor är det som går under namnet index. Google sparar 
webbsidor i sitt index och indexerar flera ny webbsidor varje dag. Med indexering menas att 
Google läser av en webbsidas innehåll och kopplar det till dess webbadress och sparar det i 
index.  15

SÖKOPTIMERINGENS BESTÅNDSDELAR 

On Page 
Man kan dela in sökmotoroptimering i delarna ‘On Page’ och ‘Off Page’. Med vilket man gör 
distinktionen över vad man som webbutvecklare har direkt möjlighet att påverka och inte.  I 16

detta arbete kom störst fokus ligga på ‘On Page’ och då mer specifikt följande delar: 
 

● Titeltaggen 
● Nyckelord 
● Meta - Description 
● Rubriker och rubrikstruktur 
● Innehåll 
● Länkar 

12 Shenoy, Aravind, Anirudh Prabhu (2016), kap 3 - Ranking in SEO 
13 Shenoy, Aravind, Anirudh Prabhu (2016), kap 2 - Search Engines 
14 Allard Sebastian, Nilsson Björn (2010), s 19 
15 “Grundhandbok Om Sökmotoroptimering (SEO) - Search Console Hjälp.” Google , Google, 
support.google.com/webmasters/answer/7451184?hl=sv, 2018-04-05 
16  Shenoy, Aravind, Anirudh Prabhu (2016), kap 2 - Search Engines 
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● Responsiv design 

Titeltaggen 
Valet av ord är viktigt både för placering i SERPs och för användaren att se att sidan är 
relevant. Enligt sökmotoroptimeringsexperter bör titeln inte vara för lång, utan maximalt en 
fras med ca 10 ord och som mest 65 tecken. Därutöver bör titeln kunna skilja ut sig och inte 
vara för allmän. Vad gäller Google så föredrar den “a simple, unique title rather than a 
sensational, irrelevant title. You should understand and consider user intent rather than 
looking at titles from a search engine point of view”.  17

Nyckelord 
Nyckelord som begrepp är viktig när man läser om och arbetar med sökmotoroptimering.  18

Analysverktygen både granskar och i vissa fall föreslår lämpliga nyckelord, baserat på 
sidans innehåll.  
 
Det kan däremot vara så att nyckelordens betydelse skiftat över tid. Det finns indikationer på 
att nyckelorden i meta spelar mindre roll idag än för några år sedan. Men att man ändå bör 
ta med dem för att göra det lilla extra.  19

Urvalslista 

För val av nyckelord anges metoder som till stor del bygger på att fler är med i 
urvalsprocessen. Med klustermetoden sammanställs exempelvis flertalet idéer för utval 
baserat på likheter mellan de olika listorna. Det nämns även en topp tio-metod där 
urvalslistan analyseras utefter styrkan i orden avhängigt webbplatsens syfte och att de 
starkaste behålls och resten förkastas.  20

 
För urvalslistan kan användas olika digitala verktyg. SEO Web Page Analyzer är ett sådant 
som, utöver analys av struktur, via textinnehållet kommer med förslag på nyckelord. 
 
Men för att få en bra urvalslista att utgå ifrån kan även de mest uppenbara orden behöva 
breddas. För detta kan bland annat användas en synonymordbok. 

Placering 

Det är främst på två ställe som nyckelord ger bra resultat - i titeltaggar och i ankartext. 
Främst med Google som sökmotor. Både tidigare litteratur och analysverktygen trycker på 
just titeltaggen. Vikten av länkar bygger på hur Google rankar sidor med hjälp av dessa. 
Sökmotorn kollar båda dessa delar mer än annat och bör prioriteras vid placering av 
nyckelorden.  21

 

17 Shenoy, Aravind, Anirudh Prabhu (2016), kap 3 - Ranking in SEO 
18 Carlén Carina, Olaisson Lina (2011) 
19 Allard Sebastian, Nilsson Björn (2010), s 17 
20 Carlén Carina, Olaisson Lina (2011) 
21 Carlén Carina, Olaisson Lina (2011) 
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Klassificering 

Nyckelorden i sin tur kan klassificeras i olika sorters nyckelord; varma/kalla, smala/breda och 
varumärkesord/allmänna ord. 
 

● Varma/Kalla: 
- Talar om populariteten för nyckelordet och värdet kan således skifta över tid. 

● Smala/Breda: 
- Här handlar det om hur generellt respektive specifikt nyckelordet är. Med allt 

för breda nyckelord tenderar värdet vattnas ur och inte bidra till 
sökoptimeringen. Likaså kan sökningar missas om nyckelordet är allt för 
smalt. 

● Varumärkesord/Allmänna ord: 
- Klassificering för ifall nyckelordet är snävt förknippat med företaget och 

verksamheten eller är mer generellt och allmänt. 
 
Man pratar även om head terms och tail terms. Head terms är varma nyckelord som är 
populära och ger bra sökresultat på grund av det. Tail terms är ofta lite kallare och mer 
specifika fraser. Det kan vara en bra idé att ha en blandning av dessa båda när man väljer 
nyckelord.  22

 

Meta - Description 
Liksom att nyckelorden nedvärderats vad gäller betydelse för placering i SERPs har även 
meta descriptions gjort detsamma. Det är likväl ett marknadsföringsverktyg som beskriver 
sidan för användaren och därför inte bör ignoreras. Det är lämpligt att begränsa description 
till mellan 155-170 tecken och bör beskriva själva webbplatsens kärna och syfte.  23

 

Rubriker och rubrikstruktur 
Rubrikstrukturen är viktig och huvudrubrikerna <h1> är väldigt viktiga att de innehåller ord 
som är relevanta för sidan - nyckelord. Detta underlättar både för användaren och för 
spindeln som söker igenom sidorna. Likaså är det bättre ur sökmotoroptimeringssynpunkt 
om en <h1> följs av en <h2> så att ingen av rubriknivåerna hoppas över. 

Innehåll 
Innehållet på sidan spelar roll och mycket tyder på att Google allt mer gått över från att 
placera i SERPs via kriteriet att ‘innehållet är viktigt’ till att utgå ifrån kriteriet ‘relevant 
innehåll är viktigt’. Det är en viktig distinktion som kommer av att Google kände sig tvungna 
att försöka stävja oärliga metoder för att komma högt i SERPs.  24

22 Carlén Carina, Olaisson Lina (2011) 
23 Shenoy, Aravind, Anirudh Prabhu (2016), kap 3 - Ranking in SEO 
24 Shenoy, Aravind, Anirudh Prabhu (2016), kap 2 - Search Engines 
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Länkar 
Länkarna är viktiga och kommer med i rapporten då de bör tas i beaktande. Däremot var det 
svårt i den praktiska delen av projektet att implementera önskvärda förändringar. Detta på 
grund av önskemålen från uppdragsgivaren samt i vilken fas i processen förändringsarbetet 
inleddes. 
 
Länkas det från andra sajter till den egna sajten ökar rankingen och det viktas efter hur 
inflytelserik sajten är som länkar till din egna sajt. Det är mer värt att ha några få 
inflytelserika sajter som länkar till din än att ha många obetydliga.  25

Responsiv design 
En responsiv sida är inte bara viktigt för att få sajten att fungera väl på såväl dator som i 
mobil. Även Google rankar responsivitet högt.  26

Off Page 

Sitemap 
En sökmotors spindlar söker ständigt av nätet efter webbsidor att indexera. Med kunskap om 
denna processen och kännedom om vilka verktyg som finns att tillgå för en 
webbadministratör kan sökmotoroptimeringsarbetet ta ytterligare steg utöver bearbetning av 
webbsidors innehåll.  
 
Ett av dessa verktyg är vad som går under namnet Sitemaps. En Sitemap kan i visst format 
vara en hjälp för användare att få överblick över en sajts struktur och därmed underlätta 
navigering av densamma. Sitemapen som skapas för sökoptimering har samma syfte men 
är skriven i XML och är skapt för sökmotorns spindel snarare än för användaren om än med 
samma syfte. Med sitemap.xml ges spindeln tillgång till sajtens struktur för att underlätta när 
den söker igenom sajten i sitt indexeringsarbete.  27

 
Enligt Googles egen dokumentation kan det vara bra med en sitemap.xml framför allt bland 
annat då “webbplatsen är ny och det finns få externa länkar till den. Googlebot och andra 
sökrobotar söker igenom webben genom att följa länkar från en sida till en annan. Därför 
kanske Google inte upptäcker dina sidor om inga andra webbplatser länkar till dem”.  28

Robots.txt 
Även om detta inte i sig rör sökmotoroptimering direkt är detta en viktig del att ta i 
beaktande. Med en robots.txt fil, som man kan få hjälp att skapa via Googles console, har 
utvecklaren möjlighet att dirigera bort sökmotorns spindel från vissa delar av en sajt för att 

25 Allard Sebastian, Nilsson Björn (2010) 
26 Shenoy, Aravind, Anirudh Prabhu (2016), kap 3 - Ranking in SEO 
27 Shenoy, Aravind, Anirudh Prabhu (2016), kap 2 - Search engines 
28 “Learn about Sitemaps - Search Console Help.” Google, Google, 
support.google.com/webmasters/answer/156184. 2018-05-03 
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undvik att visst innehåll indexeras.  Använd således en robots.txt för att tala om för en 29

sökmotor var den inte skall kolla. Det kan göra den mer effektiv och framför allt att den då 
undviker känsligt material. Google rekommenderar dock att om materialet är väldigt känsligt 
skall man som utvecklare inte förlita sig på att robots.txt utgör ett fullgott skydd, utan att man 
ser till att blockera materialet med andra metoder.  30

 
Robots.txt kan även indirekt användas för att få ett bra resultat vid sökning, på så vis att 
sidor inte läggs till som med stor sannolikhet ökar det som kallas bounce rate.  Alltså sidor 31

där användaren besöker och sen lämnar utan att söka vidare på sajten. En hög bounce rate 
anses som tecken på sida med irrelevant innehåll och kommer att straffas med en lägre 
ranking i SERP.  32

Sociala medier 
Även om sociala mediers inverkan på sökmotoroptimeringen inte behandlas i projektet i 
praktisk mening är det ändå relevant att ta upp i bemärkelsen hur förutsättningar förändras 
över tid. Via intervjuer har det framkommit att tweets med länkar i vissa fall till och med kan 
förändra placering i SERPs. Likaså gäller för användandet av Facebook. Uppgifterna kring 
detta var vaga och lite olika beroende på sökmotor. Men klart är att ett sökoptimeringsarbete 
inte enbart handlar om att förändra i kod eller lägga till filer. Det är även att medvetet och 
aktivt använda sociala medier. Det kan, utöver övrigt engagemang som sociala medier kan 
medföra, direkt påverka och förbättra placering i SERPs och på så vis förbättra chanserna 
att fånga presumtiva kunder.  33

 

TILLÄMPNING 
Implementationen har för tydlighetens skull delats in i en del I och del II. Första delen 
behandlar tillämpningar drivna av analysverktyg för att via dem synliggöra och åtgärda 
problematiska analysdelar. Men för fullgod sökmotoroptimering finns det mer att ta i 
beaktande. Delar som baseras på hur Google som sökmotor arbetar för att bygga en 
resultatlista vid sökning. 
 
Största delen av tillämpningarna har ägnats ‘On Page’ sökmotoroptimering. Detta behandlas 
under Implemlementering - Del I. Viss del  ‘Off Page’ sökmotorptimering tillämpas och 
behandlas under Implementering - Del II, där största delen av den kategorin, som bland 
annat koppling till sociala medier, har lämnats därhän.  34

29 Shenoy, Aravind, Anirudh Prabhu (2016), kap 4 - Introducing the Google Tools Suite 
30 “Search Engine Optimization (SEO) Starter Guide - Search Console Help.” Google , Google, 
support.google.com/webmasters/answer/7451184?hl=en. 
31 “Search Engine Optimization (SEO) Starter Guide - Search Console Help.” Google , Google, 
support.google.com/webmasters/answer/7451184?hl=en. 
32 Shenoy, Aravind, Anirudh Prabhu (2016), kap 3 - Ranking in SEO 
33 “What Social Signals Do Google & Bing Really Count?” Search Engine Land, 3 Dec. 2010, 
searchengineland.com/what-social-signals-do-google-bing-really-count-55389. 2018-05-03 
34 Shenoy, Aravind, Anirudh Prabhu. Introducing SEO: Your Quick-Start Guide to Effective SEO Practices  (2016) 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
För att få något konkret att jämföra med och utgå ifrån gjordes mätningar under arbetets 
gång via två olika webbtjänster - www.pineberry.com och www.seowebpageanalyzer.com, 
två analysverktyg som analyserar enskilda sidor. För detta projekt valdes att analysera 
startsidan. 
 
Då projektet var att bygga allt från grunden tog det några veckor innan det fanns något att 
testa mot från första början. Sen, därefter, kom det egentliga arbetet med 
sökmotoroptimeringen igång först i det skede sidan började kännas klar för leverans. Med 
uppdragsgivarens tillåtelse kunde arbetet med sökmotoroptimeringen fortsätta även efter att 
sidan lagts över på produktionsservern. 

Val av verktyg 
Det finns en uppsjö olika, mer eller mindre bra, verktyg på nätet för ändamålet att analysera 
sidors innehåll med sökmotoroptimering i åtanke. Så varför just Pineberry och SEO Web 
Page Analyzer? Den största anledningen är att dessa två kunde analysera sidor som är 
under utveckling, som inte finns i index och som enbart har en ip-adress tillhanda. Det finns 
säkert fler liknande tjänster, men ansåg att dessa två var fullt tillräckligt för tilltänkta syftet. 
Ytterligare anledningar var att ett av verktyget Pineberry kräver analys via specifikt sökord 
och verktyget SEO Web Page Analyzern gav förslag på nyckelord baserat på sidans 
textinnehåll. 
 

Sökord 
Pineberry ger olika resultat beroende på vilket sökord som används. Skall mätningarna 
kunna användas till någon form av analys måste därför ett och samma sökord användas.  
 
Sökordet som användes var coating då det är produkten uppdragsgivaren säljer. 

IMPLEMENTERING - DEL I 

27 mars - mätning nummer 1 
Denna mätning utfördes mot en halvfärdig produkt på stage servern, vilket är den server där 
webbsidan utvecklades innan den skulle levereras, sjösättas och föras över till produktions- 
servern. Det fick inte gå för lång tid innan första mätningen. Så att så fort arbetet kommit till 
den punkt där det fanns en grundstruktur analyserades den via Pineberry och SEO Web 
Page Analyzer, med följande resultat. 

Pineberry med sökord coating - 59 av 100 
Ett överraskande bra resultat, att över att få över hälften i detta läge. Se bilaga 1 för 
resultattabell. 
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Sammanställning över vilka analysdelar som gav avdrag med detta analysverktyget. 
Ordningen är densamma som gavs av analysverktyget i sin tabell:  

- Title 
- H1 
- Alt-tag 
- Meta description 
- URL 

 

SEO Web Page Analyzer - 38 av 100 
Ett resultat som låg mer i linje mot förväntning av en obearbetad sida. Även detta listat i 
samma ordning som analysverktyget gav. 
 
Det som gav avdrag för detta analysverktyget var 

- att det saknades nyckelord 
- att för många external hyperlinks i förhållande till internal links. Denna ration bör ligga 

på minst 50% och sidan hade vid mätningen 7,7% 
- att header strukturen var inte bra. Nivåskillnaden bör vara max 2 medan sidan hade 

från h1 till h4 i ett steg. 
- att det saknades description i metan. 

 

16 april - mätning nummer 2 
I detta läge var grunden helt klar. Produkten hade nyligen lagts över på produktionsservern. 
Det som saknades var a-pekare och SSL-cert men i övrigt var produkten klar för leverans. 
Inget inriktat arbete för sökoptimering hade ännu gjorts. Men projekt hade nått fram till nästa 
skede i processen och ny mätning gjordes inför det kommande sökmotoroptimeringsarbetet. 
 

Pinberry med sökord coating - 81 av 100 
Än en gång förvånar Pineberrys resultat. Det har ökat från 59 till 81 poäng utan att något 
inriktat sökmotoroptimeringsarbete lagts ner. I en jämförelse med föregående analys 
synliggörs skillnaden i vissa analysdelars betydelse. 
 
Man ser även att det inte enbart blivit bättre, ur sökoptimeringssynpunkt, utan att visa 
analysdelar tvärtom blivit sämre. Men att de delar som viktas mest gav ett bättre resultat 
som helhet. 
 
De absolut viktigaste förändringarna och som gav mest utslag för analysverktyget var tillagt 
nyckelord i titel-tagg på 20 poäng och i huvudrubrik på 8 poäng. 
 
Se bilaga 2 för mer detaljer kring analysresultatet. 
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SEO Web Page Analyzer - 38 av 100 
Här ser man hur stor skillnad det är mellan de olika verktygen och vikten av att inte förlita sig 
på ett enda som underlag för analys. Även om analysverktygen analyserar samma sida visar 
de en skillnad på 22 poäng vad gäller förändringen. De pekar i stort ut samma analysdelar; 
nyckelord, länkar, meta description, alt-texter ligger som gemensamt. Antingen så viktar 
analysdelarna väldigt olika eller så finns det avgörande skillnader vilket innehåll som 
granskas. Detta ger en första känsla av att analysverktygen inte går att förlita sig på när de 
inte kan ge en mer samstämmig bild av hur väl en sida står sig vid en sökning.  
 
Detta resultatet är precis det samma som vid första mätningen. Däremot såg det lite 
annorlunda ut gällande resultatet för de olika analysdelarna.  
 
Det som gav avdrag för detta analysverktyget var 

- att det saknades nyckelord 
- att för många external hyperlinks i förhållande till internal links. Denna ration bör ligga 

på minst 50% och sidan hade vid mätningen 7,7% 
- att det saknades description i metan. 
- att bilder saknar alt-text 
- att det saknas koppling till sociala medier 

 
Det som ‘SEO Web Page Analyzer’ även tar fram är lämpliga nyckelord och för denna 
senare analysen angavs, efter att ha tagit bort de mest uppenbara, följande ord värda att 
lägga in: 
 

- Coatings (3.0)%  
- RDC (2.2)%  
- Paint (1.5)%  

 
Där procentsatsen visar på hur frekvent ordet är i textinnehållet. 
 

Analysdelar 
De flesta analysdelarna var samma som föregående test. ‘Meta description’, ‘Alt-tag’ och 
‘URL’ är orörda och ger mycket riktigt samma resultat. 

Vad har blivit bättre 

Här är det intressant att sätta analysdelarna i jämförelse med föregående mätning med 
samma analysverktyg. Den stora skillnaden är titeln som gav stort avdrag förut. Detta är nu 
åtgärdat. Även analysdelen H1 har blivit bättre nu när sökordet finns med i huvudrubriken. 
Även header-strukturen fick bättre resultat.  
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Vad har blivit sämre 

Det som visade sämre resultat var ‘Textvolym’, ‘Källkod’, problemen med förhållandet mellan 
externa och interna länkar samt bilder utan ‘alt’-innehåll. Bidragande faktor för detta var att 
kodenbasen växt, uppdragsgivarens önskemål för framsidans utseende samt hur 
kodstrukturen förändrats. 
 

Implementering efter andra mätningen 
Efter ovanstående analyser sammanställdes vilka delar som behövde förbättras. Det var 
relativt lika delar som pekats ut de båda analysverktygen; nyckelord, alt-text, descriptions. 
Länkarna, eller snarare förhållandet mellan externa och interna länkar valdes att väntas med 
i detta steg. Den delen skiljde sig något från övriga och kräver en förändring av annan 
karaktär. 

Nyckelord 

Mycket av hur lyckad implementeringen skulle bli byggde på valet av nyckelord. För detta 
togs bland annat hjälp av de ord som SEO Web Page Analyzer bidrog med. Till dessa ord 
lades även red, diamond, materials, resistant. Urvalet gjordes med tanke på företagets namn 
och vad företaget och webbsidan erbjuder. 

Urvalsprocessen 

Nyckelorden valdes med tanke på textinnehållet samt att de skulle finnas med både smala, 
breda, allmänna och varumärkesspecifika.   Där red, diamond och RDC som är ord i 35

varumärket finns med samt de mer allmänna och breda materials, resistant och paint. 
Nyckelordet Coatings ansågs vara smalare och till viss del även varumärkesspecifikt. 
 

Placering 

Hur man placerar nyckelorden är viktigt för hur bra resultat de ger och de viktigaste 
placeringarna är i titel-taggen och i länkarna. Detta beroende på hur Googles sökmotor 
arbetar, med spindlar som lägger stort fokus på bland annat länkarna.   36 37

 

Alt-text 

Bildernas alt-text sökes igenom, det är Googles sätt att förstå bilderna, och om nyckelord 
hittas i beskrivningen av bilderna, alt-texterna, anses sidan mer relevant för sökningen och 
resultatet förbättras. Detta blir extra viktigt då en bild används som en länk.  38

 

35 Carlén Carina, Olaisson Lina (2011) 
36 Carlén Carina, Olaisson Lina (2011) 
37 “Search Engine Optimization (SEO) Starter Guide - Search Console Help.” Google , Google, 
support.google.com/webmasters/answer/7451184?hl=en. 
38 “Search Engine Optimization (SEO) Starter Guide - Search Console Help.” Google , Google, 
support.google.com/webmasters/answer/7451184?hl=en. 
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Meta description 

Analysverktygen pekade även på avsaknaden av description vilket lades till. Denna delen 
get både google och användaren en möjlighet att snabbt orientera sig och hitta rätt. Det är 
viktigt att det är kortfattad tydlig information för just den enskilda sidan.  Gärna med något 39

av nyckelorden med.  40

 

27 april - mätning nummer 3 
Denna mätning är intressant ur den aspekten att den gjordes efter tillämpningar inriktade 
mot sökmotoroptimering och skall ses som ett resultat av implementeringen efter andra 
mätningen. 

Pineberry - 88 av 100 
De enda skillnaderna för denna mätningen, via detta analysverktyg, var meta description och 
alt-taggar som nu lagts till vilket gjorde att poängen ökade med 4 respektive 3 poäng och 
med totalt 7 poäng. 
 
Se bilaga 3. 
 

SEO Web Page Analyzer - 59 av 100 
 
Detta analysverktyg responderade bättre på de förändringar som gjorts i koden. Även om 
poängen fortfarande låg mycket lägre och långt ifrån 100 poäng som är det maximala. 
 
Det som gav avdrag för detta analysverktyget var 

- att för många external hyperlinks i förhållande till internal links. Denna ration bör ligga 
på minst 50% och sidan hade vid mätningen 7,7% 

- att bilder saknar alt-text 
- att det saknas koppling till sociala medier 

 

Implementeringsresultat för sökoptimering mellan andra och tredje mätningen 
Som synes ovan noterades förbättringarna av båda analysverktygen. Avsaknaden av meta 
description och nyckelord hade nu åtgärdats likaså alt-texterna. Inget av verktygen gav dock 
maximal poäng, något som för detta projekt inte var praktiskt genomförbart. Dels på grund 
av att uppdragsgivarens önskan över hur sidan skall se ut, vilket påverkar textvolym och 
källkod negativt. Men främst för att analysdelen URL inte kan åtgärdas då vi fortfarande 
väntade på information från uppdragsgivaren så att ip-adressen kunde få en a-pekare. 
 

39 “Improve Snippets with a Meta Description Makeover.” Official Google Webmaster Central Blog , 27 Sept. 2007, 
webmasters.googleblog.com/2007/09/improve-snippets-with-meta-description.html.  
40 Carlén Carina, Olaisson Lina (2011) 
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De delar som adresserats vid föregående mätningar som också kunnat åtgärdas var gjort i 
detta skede. Resterande analysdelar som ännu inte var optimerade enligt analysverktygen 
skulle inte kunna åtgärdas inom ramen för detta projekt.  
 

IMPLEMENTERING - DEL II 
Denna delen av implementeringsarbetet var mindre omfattande om man ser till vilken mängd 
kod som behöver bearbetas och berör mestadels det som klassificeras som ‘Off Page’ 
sökmotoroptimering. 

Sitemap 
Till detta användes onlineverktyget XML-sitemaps . Efter att man låter verktyget läsa av 41

sajtens struktur genereras Sitemaps både i HTML-format för användare och en i XML-format 
för sökmotorerna. Sitemaps.xml placeras sedan i root-mappen. Det är en av filerna som 
Googles spindel letar efter och läser av med vilken en webbadministartör har möjligt att 
interagera med sökmotorn. Se bilaga 4. 

Robots.txt 
En robots.txt lades till som tillåter alla spindlar och även pekar ut var spindeln hittar 
sitemap.xml filen. 
 

User-agent: * 

Disallow: 

  

Sitemap: https://www.rdcpaint.com/sitemap.xml 

Responsiv sida 
Denna delen sköts via css och ‘@media’ för att anpassa layout och innehåll beroende vilken 
enhet användaren har när han eller hon besöker sidan. Varje sida sågs till att fungera väl 
såväl på datorn som i mobilen. 
 

ANALYS OCH RESULTAT 
Studiens resultat stämmer i stort överens med förväntningarna då frågorna formulerades. Så 
som att det finns tydliga och mätbara delar som bidrar till högre placering i SERPs. Samt att 
förändringar i sökalgoritmer kan ställa till problem, så som det till viss del blev med 
analysverktygen som användes i studien. 

41 “Just Enter Your Website URL to Create a Sitemap.” Create Your Google Sitemap Online - XML Sitemaps 
Generator, www.xml-sitemaps.com/  2018-05-02 
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En process över tid 
Sökmotoroptimering är ett arbete som bör sträcka sig över en längre period och i bästa fall 
vara en ständigt närvarande process för att både kunna uppnå och bibehålla placering.42

Däremot skiljer sig karaktären och förutsättningarna åt beroende på var i processen man är. 
Detta projektet var ett arbete från grunden, på en ny server och utan något att bygga vidare 
på. Så som tidigare litteratur säger är detta ett gyllene tillfälle att få med 
sökmotoroptimeringen redan från start.  
 
Med kunskaper om vilka delar som kan förbättra placeringen är potentialen att nå som längst 
störst när det blir en del av processen redan i uppbyggnadsfasen.  Om insikter och 43

kunskaper som förvärvats i och med denna studie hade funnits med redan vid uppstarten 
hade det med stor sannolikhet påverkat möjligheten för webbplatsen att komma än längre 
vad gäller sökmotoroptimering. 
 
I projektets senare del fanns det mindre utrymme för att gå hela vägen i 
sökoptimeringsarbetet. Finns kunskaper om hur sökmotoroptimering utförs kan utvecklaren 
kliva in och ge uppdragsgivaren möjlighet att ta informerade beslut - estetiska önskemål mot 
exempelvis att öka webbplatsens möjlighet att få en bättre placering i SERPs.  
 
Detta styrker vad som framkommit i litteratur att sökmotoroptimering är ett långsiktigt arbete, 
som har störst möjlighet att bli bra om det får vara en integrerad del från första början. Inte 
som i detta projekt en del av arbetet i dess slutskede.  4445

 

Analysdelar 
Genom andra studier, dokumentation samt analysverktygen framgick vilka delar som 
påverkar sökmotoroptimering. Av dessa delar lades störst åtgärder och fokus på On Page 
sökmotoroptimering med tillägg och förändringar av nyckelord, titel, alt-text, rubrik, 
rubrikstruktur, länkar, responsivitet, meta description, meta keyword. Ser man till poängen 
som analysverktygen ger gav förändringarna positivt resultat. Sitemap.xml och robots.txt 
lades till för att underlätta för sökmotorn. Detta kunde dock inte mätas resultatet av. 
 
När man studerar effekten, vad som ger vilket utslag, är det viktigt att lyfta fram att 
analysverktygen inte kan tas som ett faktiskt resultat. Det är blott ett resultat mot just det 
verktyget och då studien enbart har att falla tillbaka mot analysverktygen är det den 
förutsättningen som arbetats utefter. Givetvis vore det önskvärt att kunna se placering i 
SERPs. Men uppdragsgivaren hann inte ordna med de sista tekniska detaljerna för att få 
sidan helt klar. Det fanns således ingen möjlighet att låta Google indexera sidan och att få 

42 Shenoy, Aravind, Anirudh Prabhu (2016), kap1 - Introduction to SEO 
43 “Search Engine Optimization (SEO) Starter Guide - Search Console Help.” 
support.google.com/webmasters/answer/7451184?hl=en. 2018-02-20 
44 “Search Engine Optimization (SEO) Starter Guide - Search Console Help.” 
support.google.com/webmasters/answer/7451184?hl=en. 2018-02-20 
45 Shenoy, Aravind, Anirudh Prabhu (2016), kap1 - Introduction to SEO 
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testa den i en sökning. Givetvis skulle detta arbete behöva fortsätta för att få upp 
uppdragsgivarens webbplats högt i SERPs. 
 
Analysverktygen valdes att läsa av förstasidan för webbplatsen där den tog ut och bedömde 
analysdelarna. Analysverktygen som användes pekade ut samma delar, både de som 
fungerade och som behövde förbättras. Verktygens analyser stämmer även till stor del 
överens med tidigare studier över vad som är viktigt och över hur en sökmotor arbetar. På 
så vis var det i arbetet och studien relativt enkelt att peka ut vägen framåt vad gäller 
tillämpningar för ett bättre resultat. Det fanns dock vissa tveksamheter. 
 
Med tanke på att litteraturen och även Googles egen dokumentation påpekar att vissa delar 
spelat ut sin roll för placeringen i SERPs, men att analysverktygen fortfarande tar med dessa 
som analysdelar blir det tveksamt vad man kan lägga in i resultatet även för övriga delar.  46

Man kan läsa ut vad analysverktygen bedömer. Men det går inte att översätta det till 
resultatet för en placering i SERPs. Det viktigaste redskapet för studien var därför tidigare 
studier och sökmotorns dokumentation medan analysverktygen blev sekundära. 

Utveckling i relation till analysverktygens bedömning 
Att det var svårt att avläsa vikten av de delar som analyserades av verktygen var ett 
problem. Däremot gav de en tydlig och konkret hjälp för att se eventuell progression. Så 
länge man har tidigare studier och dokumentation att luta sig mot samtidigt som man ser att 
det ger framsteg i analysverktygens bedömning fyllde de en bra funktion. Det är skönt som 
utvecklare att ha något handfast och mätbart som en poäng att förhålla sig till i arbetet. 
Analysverktygen kunde på ett tydligt sätt visa vad som eventuellt kan behöva åtgärdas. 
 
Pineberry som var generös med sina poäng även på en obearbetad sida kunde tas från 59 
till 81 till 88 poäng när alla möjliga förändringar var gjorda. SEO Web Page Analyzer var inte 
lika lätt att få höga poäng med. Detta verktyg gick från 38 till 38 till 59. 
 
Mellan första och andra mätningen hade inga speciellt inriktade åtgärder för 
sökmotoroptimering gjorts. Det är intressant att se skillnaden mellan de två analysverktygen 
mellan första och andra mätningen, där ena visar på en rejäl förbättring och den andra på 
ingen förbättring alls. Bara denna skillnad mellan de olika analysverkygen gör det tydligt att 
det är sunt med en viss skeptisk hållning till vad analyserna och poängen säger om ett 
faktiskt resultat. 
 
Även om det var svårt att utläsa något mer exakt än att det var på rätt eller fel väg kan man 
ändå konstatera att det i de allra flesta fall kunde bekräfta tidigare studier och 
dokumentation.    47 48 49

 

46 Shenoy, Aravind, Anirudh Prabhu (2016), kap3 - Ranking in SEO 
47 Shenoy, Aravind, Anirudh Prabhu (2016) 
48 “Search Engine Optimization (SEO) Starter Guide - Search Console Help.” 
support.google.com/webmasters/answer/7451184?hl=en. 2018-02-20 
49 Allard Sebastian, Nilsson Björn (2010) 
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Att title, rubriker, rubrikstruktur och nyckelord är viktiga för placering i SERPs bekräftas av 
samtliga studier, dokumentation och analysverktygen. Dessa delar kunde bearbetas efter 
vad verktygen och tidigare studier framhåller som viktigt. Efter förändringar av de delar som 
var möjliga indikerades detta också via högre poäng. 
 
Analysdelarna länkar och textinnehåll framhålls också som viktiga. Eller som Aravind 
Shenoy och Prabhu Anirudh uttryckte det, “Content is king. [...] Well, content-driven websites 
usually fare well with SEO implementation, provided the content is engaging and relevant”.   50

Men dessa analysdelarna kunde inte optimeras så som vore önskvärt, mycket på grund av 
att hur uppdragsgivaren önskade att förstasidan skulle utformas och att det egentliga 
sökmotoroptimeringsarbetet kom igång efter att grunden var klar. Denna situation kan, som 
nämndes ovan, undvikas i ett projekt där kunskapen om hur sökmotorerna arbetar finns med 
från start. Annars är det avhängigt att projektet har utrymme, vad gäller tid, för att gå tillbaka 
och göra om utvalda delar. Något som saknades i detta projektet. 

Analysverktygens betydelse 
Detta leder vidare till min andra fråga i frågeställningen, “hur kan man utnyttja verktyg på 
webben i sitt arbete med sökmotoroptimering”. Det är en stor fråga som inte låter sig till fullo 
besvaras här. Men denna studie ger en inblick och ett svar på analysverktygs betydelse för 
arbetet med sökmotoroptimering.  
 
Det finns dels väldigt många olika verktyg att tillgå och verktygen fyller olika funktioner för 
olika delar i processen. En viktig avgränsande faktor vid valet för detta projekt var kravet att 
det kan analysera sidor som inte är helt klara och ej indexerats. 
 
För en utvecklare som ännu inte har så mycket erfarenhet av sökmotoroptimering uppfyller 
denna typen av analysverktyg en viss funktion, genom att belysa delar som kan vara viktiga. 
De på så vis absolut vara ett bra stöd och det enda som finns att falla tillbaka på i form av 
mätbar data innan sidan är i produktion. Men samtidigt viktigt att se dem för vad de är och 
att grunden i arbetet bör bygga på tidigare studier, litteratur och dokumentation. 
 
För att analysera, förbättra och bibehålla placering i SERPs kan man i ett senare skede 
använda verktyg som exempelvis Google Analytics med vilken utvecklaren har möjlighet att 
analysera trafiken och med den kunskapen försöka förbättra exempelvis bounce rates.  51

 

Förutsättningar i förändring 
Så länge du inte betalar för din placering utan helt förlitar dig på organisk sökning bör man 
se sökmotoroptimering som en ständigt pågående process. Som framkommit av andra 
studier anpassar sig sökmotorernas algoritmer efter utvecklarnas beteende och vise versa. 
Det som går under namnet Black-Hat, det vill säga oetiska metoder har möjligtvis kunnat 
generera bra placering under en viss period. Men att den typen av arbete sedan straffats när 

50 Shenoy, Aravind, Anirudh Prabhu (2016), kap1 - Introduction to SEO 
51  Shenoy, Aravind, Anirudh Prabhu. Introducing SEO: Your Quick-Start Guide to Effective SEO Practices  (2016) 
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förutsättningarna anpassar sig efter verkligheten. Exempelvis gick Google från att bara 
bedöma innehåll på sidorna till att bedöma relevant innehåll för att placera webbplatser i 
SERPs. Detta för att komma tillrätta med felaktigt utnyttjande av nyckelord.  Dessa 52

förändringarna påverkar givetvis förutsättningarna för alla utvecklare och en viktig del i 
arbetet blir därför att hålla sig ajour med hur sökmotorernas algoritmer utvecklas. 
 
Det blev tydligt att de valda analysverktygen inte följt med i utvecklingen, åtminstone inte helt 
och hållet, då dessa gav avdrag eller belöning i formen av poäng för exempelvis meta 
description. Denna analysdel har avskrivits som bidragande faktor för placering i SERPs via 
Googles dokumentation.  53

Yttre faktorer 
I och med att tekniken förändrar våra beteendemönster innebär sökmotoroptimering inte 
längre enbart att arbete med kodbasen för en bra placering i SERPs. De sociala medierna 
som kommit att spela en allt större roll och ett medvetet arbete med exempelvis Twitter kan 
ge effekt på vilken placering en webbplats får vid en sökning.  54

 

  

52 Shenoy, Aravind, Anirudh Prabhu (2016), kap1 - Introduction to SEO 
53 Shenoy, Aravind, Anirudh Prabhu (2016), kap3 - Ranking in SEO 
54 “What Social Signals Do Google & Bing Really Count?” Search Engine Land, 3 Dec. 2010, 
searchengineland.com/what-social-signals-do-google-bing-really-count-55389. 2018-05-03 
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SLUTSATSER 
Analysverktygen kunde till allra största del visa vägen i ett sökmotoroptimeringsarbete. Men 
att man samtidigt, på grund av förändringar i sökalgoritmer, bör vara uppmärksam på att 
verktygens resultat inte säkert överensstämmande med vad den aktuella sökalgoritmen 
skulle ge. 

Analysdelar 
Studien har tittat på både ‘On Page’ och ‘Off Page’ delar vid sökmotoroptimering. Detta har 
skett med hjälp av analysverktyg och man ser tydligt att störst utslag gav förändring i 
titeltagg och i huvudrubriken. 
 
‘On page’-delar, utöver titel och huvudrubrik, som bearbetats är rubrikstruktur, alt-text, meta 
description, meta keyword. Förändringarna skedde efter både vad litteratur och 
analysverktygen rekommenderade för att öka potentialen att sidan kommer högt i SERPs 
och förändringarna konfirmerades med efterföljande mätningar. 
 
 De ‘Off Page’-delar som bearbetades var sitemap.xml, robots.txt och responsivitet. Dessa 
delar kan bidra till en bättre placering i SERPs genom att hjälpa spindlarna söka av sidan 
och webbplatsen. 

Verktyg på nätet 
Det finns flertalet verktyg som stödjer arbetet med sökmotoroptimering. Somliga hjälper till 
att hitta delar som kan behöva förbättras genom att skanna av innehållet och agera spindel. 
En rapport och en poäng talar om för utvecklaren vad som är bra och vad sidan saknar.  
 
Dessa verktyg, som hjälper till att synliggöra analysdelar att bearbeta, kan vara ett stöd och 
ibland den enda referens att tillgå innan hemsidan är helt färdig. Så som var fallet i denna 
studie. Men de bör enbart användas som ett stöd och inte ensamt utgöra informationskälla 
för hur sökmotoroptimeringsarbetet skall fortskrida. De kan skilja mycket mellan olika 
verktyg; hur de viktar analysdelar och poängsätter webbsidors innehåll. Det gör det svårt att 
sätta in resultatet i relation till verkligt utfört arbete. Därutöver riskerar delar analyseras och 
viktas högre än vad som är rimligt då sökalgoritmer skrivs om och skapar nya 
förutsättningar. 
 
En annan kategori av verktyg, som också bör nämnas, analyserar sidor som är i drift. De kan 
analysera och ta fram viktig information om webbplatsens trafik. Inget sådan verktyg 
användes i studien. 

Föränderliga förutsättningar 
Studien visar, via analysverktyg, förändringar och vilka konsekvenser det kan få. 
Analysverktygens algoritm är delvis inte längre i samklang med rådande sökalgoritm. 
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Analysdelar har prioriterats om, såsom meta description och meta keyword, och det som var 
korrekt förut blir istället en felaktig analys från verktygen. 
 
Sökmotorerna har i allt större utsträckning valt att hålla sökalgoritmerna hemliga för att 
förhindra missbruk av hur algoritmen placerar webbsidor i SERPs. Exakt vilka förändringar 
som skett och sker är således inte enkelt att redogöra för. 
 
Vad som däremot kan sägas är att sökalgoritmerna förändras och anpassas efter 
förutsättningarna och att man som utvecklare gör bäst i att vara uppmärksam och inte se 
sökmotoroptimeringsarbetet som färdigt. 

FRAMTIDA ARBETE 
Inför framtida arbeten skulle gärna ses en mer ingående studie över de olika verktyg som 
finns att tillgå vid arbetet med sökmotoroptimering. Verktygen har olika tillämpningsområden 
för de olika faserna i arbetet och en studie som kan kategorisera och peka på kriterier för ett 
bra verktyg vore önskvärt.  
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APPENDIX 

Bilaga 1 - pineberry 27 mars - mätning nummer 1 
 

Titel Titeln innehåller inte sökordet. -20 poäng 

H1 H1:an innehåller inte sökordet. -10 poäng 

Textvolym Det finns 598 ord på sidan. Det är tillräckligt många.   

Textrelevans Vi har inget att anmärka på. Textrelevansen är perfekt.   

Källkod Vi har inget att anmärka på. Sidans källkod är perfekt.   

Alt-tag Det finns ingen bild med en alt-tagg som innehåller sökordet 

på sidan. 

-3 poäng 

Meta description Sidan har ingen meta description. -4 poäng 

URL Sidans URL innehåller inte sökordet. -4 poäng 

Totalt 59 av 100 poäng 
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Bilaga 2 - pineberry 16 april - mätning nummer 2 

 

Titel Vi har inget att anmärka på. Din titel är perfekt.   

H1 Sökordet är inte första ordet i H1:an utan nr 3. -2 poäng 

Textvolym Det finns 132 ord på sidan. Detta är relativt sett lite text 

och du behöver mer text för att kunna synas bra i 

sökmotorerna. 

-5 poäng 

Textrelevans Vi har inget att anmärka på. Textrelevansen är perfekt.   

Källkod 7% av källkoden utgörs av text som ska läsas av 

besökarna. Det är för lite. 

-1 poäng 

Alt-tag Det finns ingen bild med en alt-tagg som innehåller 

sökordet på sidan. 

-3 poäng 

Meta description Sidan har ingen meta description. -4 poäng 

URL Sidans URL innehåller inte sökordet. -4 poäng 

Totalt 81 av 100 poäng 
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Bilaga 3 - pineberry 27 april - mätning nummer 3 
 

Titel Vi har inget att anmärka på. Din titel är perfekt.   

H1 Sökordet är inte första ordet i H1:an utan nr 3. -2 poäng 

Textvolym Det finns 132 ord på sidan. Detta är relativt sett lite text 

och du behöver mer text för att kunna synas bra i 

sökmotorerna. 

-5 poäng 

Textrelevans Vi har inget att anmärka på. Textrelevansen är perfekt.   

Källkod 6.8% av källkoden utgörs av text som ska läsas av 

besökarna. Det är för lite. 

-1 poäng 

Alt-tag Vi har inget att anmärka på. Sökordet finns med i en 

alt-tagg på sidan. 

 

Meta description Vi har inget att anmärka på. Sidans meta description är 

perfekt. 

  

URL Sidans URL innehåller inte sökordet. -4 poäng 

Totalt 85 av 100 poäng 
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Bilaga 4 - sitemap.xml 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<urlset 

 xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 

 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd"> 

<!-- created with Free Online Sitemap Generator www.xml-sitemaps.com → 

 

 

<url> 

  <loc>https://www.rdcpaint.com/</loc> 

  <lastmod>2018-05-02T07:25:59+00:00</lastmod> 

  <priority>1.00</priority> 

</url> 

<url> 

  <loc>https://www.rdcpaint.com/contact</loc> 

  <lastmod>2018-05-02T07:25:59+00:00</lastmod> 

  <priority>0.80</priority> 

</url> 

<url> 

  <loc>https://www.rdcpaint.com/location</loc> 

  <lastmod>2018-05-02T07:25:59+00:00</lastmod> 

  <priority>0.80</priority> 

</url> 

<url> 

  <loc>https://www.rdcpaint.com/products-amu-coating</loc> 

  <lastmod>2018-05-02T07:25:59+00:00</lastmod> 

  <priority>0.80</priority> 

</url> 

<url> 

  <loc>https://www.rdcpaint.com/future-products</loc> 

  <lastmod>2018-05-02T07:25:59+00:00</lastmod> 

  <priority>0.80</priority> 

</url> 

<url> 

  <loc>https://www.rdcpaint.com/materials-applications</loc> 

  <lastmod>2018-05-02T07:25:59+00:00</lastmod> 

  <priority>0.80</priority> 

</url> 

<url> 

  <loc>https://www.rdcpaint.com/research/performance-test</loc> 

  <lastmod>2018-05-02T07:25:59+00:00</lastmod> 

  <priority>0.80</priority> 

</url> 

<url> 

  <loc>https://www.rdcpaint.com/research/research</loc> 

  <lastmod>2018-05-02T07:25:59+00:00</lastmod> 

  <priority>0.80</priority> 

</url> 

<url> 

  <loc>https://www.rdcpaint.com/about</loc> 
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  <lastmod>2018-05-02T07:25:59+00:00</lastmod> 

  <priority>0.80</priority> 

</url> 

<url> 

  <loc>https://www.rdcpaint.com/login</loc> 

  <lastmod>2018-05-02T07:25:59+00:00</lastmod> 

  <priority>0.80</priority> 

</url> 

<url> 

  <loc>https://www.rdcpaint.com/password/reset</loc> 

  <lastmod>2018-05-02T07:25:59+00:00</lastmod> 

  <priority>0.64</priority> 

</url> 

</urlset> 
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