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Abstract 

 
Search Engine Optimization (SEO) has become a very important part for 
companies and businesses when it comes to improve their online profile. 
When you refer to SEO you mean the changes you make on a website to 
improve the results in search engines, and in such a way have a greater 
exposure. When you make changes to a page, you can divide the changes 
you make as ”on” and ”off-site”. Changes "on-site" means that you make 
changes in html code to strategically place keywords that are important for 
your business. You also attempt to make the pages as user-friendly as 
possible. Off-site strategies consist largely of ways to raise the number of 
relevant inbound linked to your page. This is one of the most important ways 
for search engines to determine if the content is important or not. A site that 
has many relevant inbound links is seen to be more ”important” and will allow 
the search engines to rely on the contents and the page moves up in ranking. 
Both the optimization of on-and off-site improves a web page's chance to rank 
higher in search results. 
This paper will go into the basic function of the search engines and also what 
can be done to webpage’s to improve the ranking of the sites. It will go into 
the concept of ”keyword”, what it means for the search engines and how to 
acquire, how to use and how to place them on a webpage. 
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Sammanfattning 

Sökmotoroptimering eller SEO (Search Engine Optimization), har blivit en 
mycket viktig del när det gäller att profilera sig online. Det som avses med 
sökmotoroptimering är att göra förändringar på en webbsida så att den 
placeras högre upp bland resultaten hos sökmotorerna, och på ett sådant sätt 
får en större exponering. När man försöker göra förändringar på en sida så 
kan man dela in förändringar i ”på” och ”utanför” webbsidan, on och off-site. 
Förändringar ”on-site” betyder dels att man gör förändringar i html koden och 
dels att man försöker göra sidan så användarvänlig som möjligt. Off-site 
strategier består till stor del i olika sätt att anskaffa relevanta inlänkar till sidan. 
Detta är ett av de viktigaste sätten för sökmotorer att avgöra om innehållet är 
viktigt eller inte, fler relevanta inlänkar gör att sökmotorer litar på innehållet 
och sidan stiger i ranking. Både optimering on- och off-site förbättrar en 
webbsidas chans att ranka högre i sökresultaten. 
Denna uppsatts kommer att gå in på den grundläggande funktion av 
sökmotorer och även vad som kan göras på webbsidor för att förbättra 
rankningen. Den kommer att gå in på begreppet "sökord", vad det betyder för 
sökmotorer och hur man kan skaffa sig, hur man använder och hur man kan 
placera dem på en webbsida. 
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Webbindexering 
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Länk kampanj 
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1 Inledning 
Det här är ett examensarbete inom datateknik och som kommer att beröra 
ämnet internetmarknadsföring med fokus på sökmotoroptimering, SEO (från 
engelska Search Engine Optimization). Sökmotorer är en mycket viktig 
trafikkälla för företag och det gäller då att hamna så högt upp bland 
sökresultaten som möjligt. En viktig del i detta är nyckelord, d.v.s. de ord som 
används i en sökning, det gäller att identifiera dessa och optimera en 
webbsida efter dessa ord. Förändringar på sidan kan ske antingen på siten 
eller externt, on- eller off-site.  
Detta examensarbete är en beställning från ett företag där syftet är att 
tvådelat. Dels att ta reda på och reda ut olika begrepp inom 
sökmotoroptimering. Detta har varit ren fakta forskning med hjälp av olika 
källor för att göra en sammanställning om sökmotoroptimering. Den andra 
delen är att applicera denna teori på Företagets hemsida för att se vad som 
skulle kunna förbättras och vilka brister som fanns ur en sökmotoroptimerings 
synvinkel. 
Företaget som gjort beställningen har önskat att vara anonymt i denna 
rapport, detta pga. att man inte vill att ev. Internet strategier ska vara sökbara. 
Därför har företagsnamnet bytts ut till Företaget och även andra delar som 
moderbolag, konkurrenter och produktnamn har bytts ut till lämpligt namn. 

1.1 Bakgrund 
Beställare av examensarbetet är ett företag i området, som har önskemål att 
vara anonymt. Det är ett teknologi företag med många kunde runt om i 
världen. Kommunikation via hemsidan är en del av den internationella 
marknadsföringen.  

1.2 Syfte och mål 
Företaget vill veta vad som kan göras med deras hemsida för att göra den 
mer synlig i en webbsökning och på detta sätt få en fördel mot sina 
konkurrenter. Man vill veta vad sökmotoroptimering innebär, vilka moment det 
innefattar och vad man kan göra för att förbättra sin egen webbsida. 
Företagets webbsida är en del av domänen www.moderbolag.com, här finns 
webbsidorna för ca 15 dotterbolag som ägs av Moderbolag AB. Tanken är att 
använda Företagets webbsida som ett test och förebild för att kunna definiera 
ändringar även för de andra webbsidorna. 

1.3 Avgränsningar 
I begreppet SEM (search engine marketing) ingår flera moment som till 
exempel PPC (pay per click) kampanjer, SMM (social media marketing), 
dessa begrepp kommer endast att nämnas övergripande. Arbetet kommer att 
hålla sig på en relativt hög nivå, projektet kommer inte att gå ner djupt i alla 
detaljer som berörs.  
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1.4 Disposition 
Projektet börjar med att i teorin gå igenom begrepp och SEO, på vilka sätt 
som SEO berör olika delar av en webbplats. Går sedan vidare till en analys av 
Företagets webbsida, hur den är uppbyggd, vilka delar den består av. I 
analysdelen ingår även en jämförelse med konkurrenter till Företaget för att se 
hur de står sig jämfört med varandra. Till sist presenteras ett antal förslag för 
att förbättra webbsidan. Slutar med en slutsats och diskussion.
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2 Teoretisk bakgrund 
2.1 Grundläggande begrepp och SEM 

2.1.1 HTML kod 

Genom projektarbetets gång kommer det att refereras till HTML-kod (hyper 
text markup language) och olika begrepp som har med webbsidor att göra.  
Som en bakgrund kommer en snabb genomgång av hur en webbsida 
uppbyggd. 
En webbsida börjar och slutar med en html-tagg, den är i sin tur uppdela i två, 
head och body. Mellan head-taggarna står sådant som är information om 
webbsidan, det som syns utåt är title-taggen. Det är det som står längst upp i 
webbläsaren. I body delen står sådant som syns i webbläsaren, i exemplet 
syns rubrik-taggarna (header) h1 och h3, det är viktigt att använda dessa 
taggar i bra sökmotor optimering.  I texten syns också b (bold), detta 
omvandlar helt enkelt text till fet stil. Taggen p omger stycken med ren text. 
<html> 

<head> 

<title>Startsida | hjälphjälp.com </title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="Stylesheets/style.css"/> 

<meta name="keywords" content="…."/> 

<meta name="description" content"…”/> 

</head> 

 

<body> 

…  

<h1>Startsida för Hjälphjälp.com</h1> 

<h3>Allt på en plats när du behöver Hjälp!</h3> 

<p><b>Lorem ipsum</b> dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Proin ultricies tellus ut ligula. Quisque 
laoreet. Ut a lorem id tellus tempor gravida. Donec ante. 
Etiam gravida tincidunt leo. Ut sapien nunc, scelerisque 
in, volutpat at, vestibulum sed, neque. Nullam enim nibh, 
adipiscing a, <b>dignissim vel</b>, vestibulum at, lectus. 
Aliquam erat volutpat. <b>Aenean turpis</b>. Ut suscipit 
magna et metus. Nunc sed lorem. Suspendisse potenti. 
Curabitur gravida tincidunt risus. </p> 

 

… 

</body> 

</html> 

Bildexempel följer. 
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Figur 1 Exempel på en webbsida 

2.1.2 Sökmotor-marknadsföring, SEM 

Den övergripande termen för området är SEM, vilket betyder Search Engine 
Marketing och är den övergripande termen för allt som har med sökmotor 
marknadsföring att göra. När man talar om sökmotormarknadsföring så talar 
man om två stycken olika sorters sökresultat. Det finns naturliga resultat och 
det finns betalda placeringar. Tydligaste indikeringen på att det är ett betalt 
sökresultat är att det står “sponsrade länkar”, brukar oftast dyka upp över och 
till höger om det naturliga sökresultatet. Området inom SEM för att få så bra 
naturliga träffar i en sökning kallas för SEO, Search Engine Optimization. Här 
handlar det om att utforma webbsidor så att de lättare ska kunna hittas av 
sökmotorer. SEO är en långsiktig lösning för att optimera sidor för sökmotorer 
och är “gratis”, det är givetvis en kostnad involverad då man måste lägga 
vissa resurser för att nå något resultat. En mer kortsiktig variant är den andra 
delen av SEM och är den betalda delen, PPC, Pay-Per-Click. PPC ger 
resultat snabbt men kostar pengar istället. 
Något som genomsyrar hela området är användningen av nyckelord, eller 
keywords. När man pratar om nyckelord är detta endast de ord eller den fras 
som någon skriver in i sökrutan i en sökmotor. Att det benämns med nyckel är 
att rätt ord för rätt webbsida har potential att driva trafik till webbsidan. De 
används för att utforma både betalda kampanjer och för att optimera sidor för 
sökmotorer. 
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2.1.3 SEO - Naturlig sökning 

Det som anses som naturlig sökning är den process från att någon söker efter 
något via en sökmotor för att sedan hitta det dem söker utan annan påverkan. 
Här gäller det alltså att sidan är anpassad på sådant sätt att sökmotorerna lätt 
kan hitta sidan och indexera den på ett korrekt sätt. Att anpassa en sida på 
detta vis kallas för sökmotoroptimering. Det viktigaste med organisk sökning 
är att få sin sida indexerad. Är man inte indexerad så syns man inte! Det är 
även viktigt att se till att alla sidor är indexerade, inte bara huvudsidorna. 
Det gäller också att välja rätt nyckelord. Det gäller att ha en bra blandning av 
huvudord och svansord. Huvudorden är oftast bara ett eller två ord som har 
väldigt hög sökvolym. Svans orden är tre eller fler ord som har ganska liten 
sökvolym. 
Sedan gäller det att skapa ett innehåll som lockar till läsning och som 
intresserar den som besöker sidan. Innehållet är det som är viktigaste av allt 
(content is king). Ett bra innehåll skapar intresse, det ska vara givande för 
besökaren. Tycker läsaren att det är bra innehåll kommer den personen 
kanske att länka tillbaka till sidan. 
Att skapa en bra sida som lockar till sig många besökare och topplaceringar 
är en iterativ process. Det räcker inte med att göra en uppgradering och 
förvänta sig topplaceringar. Det gäller att hela tiden och utveckla innehållet 
med hjälp av analysprogram för att se vad som händer på sidan. 
 

 
Figur 2 organiskt och betalda sökresultat 



Resultat 

11 

2.1.4 PPC - Betalad sökning 

Är ett snabbt sätt att få besökare till sin sida. Precis som i naturlig sökning så 
väljer man nyckelord. Dessa nyckelord får man sedan lägga bud på för att 
synas i den sponsrade delen av en naturlig sökning. Här har man också 
kontroll över exakt vad om ska stå jämte sökordet. Vilket gör att man kan 
finjustera och ändra sin text för att nå bästa resultat. 

2.1.5 Konvertering / Conversion 

Viktigt att tänka på när man driver trafik till sin sida som man försöker göra när 
man optimerar innehållet eller kör en betalkampanj, är att ha ett mål med 
sidan. Ett mål med sidan innebär att man har något som vi vill att besökaren 
ska göra när de kommer till sidan. Målet är självklart beroende på vilken slags 
verksamhet man bedriver. Säljer man saker över internet är det uppenbart att 
huvudmålet med sidan är att sälja så mycket som möjligt. Men det kan också 
vara att ladda hem en fil eller skriva upp sig på ett ”newsletter” eller tanka hem 
företagets ”whitepaper”. Konvertering betyder i detta fall, av alla potentiella 
besökare man får till sin sida, hur många av dess kan man få att göra det man 
vill att de ska göra. Man konverterar eller omvandlar besökaren till en 
deltagare på ett eller annat sätt. Har man inget mål med sidan är det svårt att 
mäta detta.  
Poängen med konverteringar är också att man kan efter ett tag sätta en 
prislapp på varje nedladdat ”whitepaper”. Det kan man göra om man vet att 
t.ex. ett av dessa ”whitepapers” genererade intresse hos en ny klient och 
denna valde att köpa en produkt eller flera hos företaget. Det kan vara lite 
svårt att få fram exakt hur många av dessa nya kunder som kommer från 
webbsidan, det smidigaste är bara att fråga. När man vet hur pass mycket 
man har tjänat på dessa kunder så kan man räkna ut hur mycket varje 
nedladdad whitepaper är värd. Och nu kan vi börja räkna baklänges, det som 
behövs nu är fler konverteringar och dessa får vi från mer kvalitativ trafik och 
detta får vi genom att göra sökmotoroptimering och att optimera sidorna för 
besökarna. 
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2.2 Sökmotorer 

2.2.1 Vanliga sökmotorer 

2.2.1.1 Google 
Den absolut största sökmotorn i dagsläget. Startades 1998 av två studenter 
på Stanford, Larry Page och Sergey Brin. Växte till sig mycket snabbt under 
2000 talet och dominerar nu total bland sökmotorerna. Detta tack var deras 
sätt(algoritm) för att söka rätt på resultat i den naturliga delen. 
Använder sig av Pagerank för att olika vikt åt olika webbsidor, detta kan ses 
som länkkraft. En inlänk från sida med en pagerank 9 väger väldigt mycket. 
Google har ytterligare en ranking som kallas för trustrank, det är inte mycket 
känt om denna då Google använder den endast internt(till skillnad från 
pagerank som alla sidor kan se själva) för att avgöra innehållet. 

2.2.1.2 Yahoo 
Startades av Jerry Yang och David Filo som 1994 skapade en webbsida vid 
namn “Jerry’s Guide to the World Wide Web”. Detta var en hierarkiskt 
uppbyggd katalog, Yahoo har fortfarande den vikigaste katalogen på webben. 
Yahoo har valt en lite annan approach i sin portal som erbjuder mer än bara 
sökning, här finns shopping och e-mail med mera. Är den näst största 
sökmotorn1. 

2.2.1.3 LIVE search 
Utvecklad under många års tid. Introducerades 1998 under namnet MSN 
search, i börjad presenterades resultaten från några mindre sökmotorer som 
Inktome och Looksmart. Efter några år så presenterade Microsoft en 
egenutvecklad sökmotor. 2006 byttes namnet från MSN till Live search2, är 
nuvarande nummer tre i rangordningen. 
Alla sökmotorer använder någon form av länkanalys i sina algoritmer för att 
avgöra vilka sidor som är viktiga. Microsoft har börjat kika på en variant som 
dem kallar för Browserank där man också tittar på tiden som besökarna 
spenderar på sidan eller siten för att avgöra vilken tyngd som sidan har. 

2.2.1.4 ASK 
Var från introduktionen 1996 ‘ask Jeeves’ där man skulle kunna på ett 
naturligt sätt ställa en fråga och få ett svar i form av sökresultat. Detta har 
man lämnat bakom sig och man kallar sig nu bara ask.com. En sökning ger 
en bredd av resultat, dvs. naturligt resultat, bilder, nyheter och förslag på 
relaterade ämnen. 

                                                
 
1 Har gått in i sammarbete med microsoft där bing.com kommer att generera Yahoo’s sökresultat. 
2 Har nu bytt namn till bing.com. 
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2.2.1.5 AOL 
Använder sig av Google för att få fram sökresultaten (enhanced by Google). 
Man har dock gjort försök att distansera sig från Google genom att skapa ett 
eget nätverk för de betalda sökresultaten. 
 

2.2.1.6 Sökmotorstatistik: 
 

ComScore (April 2008) 
Core Search Entity Share of Searches (%) - April-08 
Total Core Search   100.00% 
Google Sites   61.60% 
Yahoo! Sites   20.40% 
Microsoft Sites   9.10% 
Ask Network   4.30% 
 

Hitwise (March 2008) 

Rank Search Engine  Volume 
1.       Google   67.30% 

2.       Yahoo   20.30% 
3.       Microsoft   6.70% 

4.       Ask    4.10% 
 

Neilsen//Netratings (April 2008) 
Google 
April:     62.0% 
Yahoo 
April:     17.5% 
MSN 
April:     9.7% 
ASK 
April:    2.1% 
AOL 
April:     4.3% 
 

Talar sitt tydliga språk. Google har absolut flest antalet marknadsandelar, runt 
62-67%. [6] 
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När man optimerar webbsidor blir det naturligt att man pratar om Google i och 
med att de är den största sökmotorn. Har men en webbsida som gör sig bra i 
Google så kommer den troligtvis att gå mycket bra i andra sökmotorer också. 
Det finns dock skillnader mellan sökmotorerna, bl.a. hur resultaten 
presenteras och på vilket sätt som sidor rankas. 

2.2.2 Indexering av webbsidor 

Processen för att bygga upp ett index, som används för att hitta allt som finns 
på internet, kallas för indexering. När en sökmotor indexerar en sida använder 
den sig av ett program som kallas för en spindel (“spider” eller “crawler” på 
engelska). Spindel läser in webbsidans html-kod uppifrån och ner. Grovt kan 
man säga att en sökmotors index består av alla ord på Internet. Vi kan se 
denna indexering som ett väldigt stort excelark. Alla ord uppifrån och ner i en 
väldigt lång kolumn. När sidan sedan indexeras, läser spindel in alla ord som 
finns på siten, sorterar och placerar orden som finns på siten. För att göra 
indexet mindre så får varje webbsida ett id. Detta id anges i nästa kolumn, på 
detta sätt kopplas de ord ihop som finns på webbsidan. 
En spindel följer även efter alla länkar som finns på siten och indexerar i sin 
tur även dessa sidor. Det är på detta vis en spindel tar sig vidare av sig självt 
för att fortsätta indexera webben. Indexet håller också reda på relationen 
mellan webbsidor som har kopplats ihop, vad innehållet är på de olika 
sidorna. Denna information är viktig för sökmotorn när sidor senare ska 
rankas. 
När en spindel indexerar en sida försöker den ta reda på vilka ord som har 
mer tyngd än andra. Ord som är mycket vanligt förekommande i vanligt 
språkbruk har ingen tyngd och räknas många gånger bort. Ord som dyker upp 
i början av ett textavsnitt väger mer än ett i slutet. Ord eller fraser som har 
framhävts genom att de är i fet eller kursiv stil har också mer tyngd.  Sedan 
finns det en hel del information som inte syns när man tittar på en hemsida, 
kallat för meta-taggar. Meta-taggar innehåller information om sidan, så som 
beskrivning och nyckelord. Den absolut vikigaste meta taggen är dock Title-
taggen. Title-taggen innehåller den text rad som syns längs upp i din 
webbläsare. Det är också title-taggen som syns när sökmotorerna genererar 
resultaten i en sökning. 
En spindel kan dock inte se några bilder. Det är därför väldigt viktigt att man 
beskriver bilden med en passande text i "img"-taggens "alt" funktion. Det är 
denna text som dyker upp om man håller muspekaren still över en bild. 
För att se vad spindeln ser kan man använda en emulator hos 
webconfs.com.3 

                                                
 
3 http://www.webconfs.com/search-engine-spider-simulator.php 
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2.3 En sökning på webben 
En sökning sker i ett antal steg. 
    * Analys av sökningen 
    * Rankning av resultat 
    * Visa resultaten 

2.3.1 Analys av sökning 

När man gör en sökning tar sökmotorn hand om ordet eller den fras man har 
matat in. En smart sökmotor känner igen orden och vet också vilka böjningar 
som finns av ordet och söker också efter dessa ord. Det sker också en 
stavningskontroll, har man skrivit något galet dyker det oftast upp förslag på 
alternativa stavningar. 
Om man har matat in en sökning mellan två citat tecken sker sökningen efter 
exakt det som står mellan dessa. Även om en sökning sker utan citat tecken 
tittar sökmotorn på den ordföljd som finns och försöker matcha den så bra det 
går. När en sökning innehåller mycket vanligt förekommande fraser som t.ex. 
"vad är...", "den", “en” eller liknande, så kallas det för en antifras. Dessa ord är 
så pass vanligt förekommande att de gör det svårare att hitta korrekt 
information för sökmotorn. Denna text plockas oftast bort för att generera en 
så bra träff som möjligt. 
Ordföljd är också något som sökmotorer analyserar. Sökmotorer försöker 
primärt att presentera ett sökresultat med orden i rätt följd. 
Det sker också en tolkning av de operatorer som fanns med i sökningen d.v.s. 
plus och minustecken mm. 
När analysen är klar så har sökmotorn de ord eller den fras som skall matchas 
mot sökmotorns index. Analysen lägger alltså till böjningar på ord och 
varianter och tar bort ord eller fraser som är för vanliga. 
Nu när alla sökord är etablerade så börjar sökmotorn att matcha dessa ord 
mot sitt index. I det enklaste faller handlar det bara om ett ord. Sökmotorn 
hittar ordet i sitt index och presenterar resultatet. Om det handlar om två ord 
så ser sökmotorn på sitt index vilka sidor som har bägge av dessa ord på sin 
sida. 
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2.3.2 Rankning av resultat 

När väl ett antal sidor med sökordet/frasen har hittats i sökmotorns index 
måste sökmotorn sortera dessa resultat, detta görs med en ranknings-
algoritm. Denna algoritm eller sortering, ser vissa faktorer på webbsidor för att 
avgöra hur relevanta de är för varje specifik sökning. De kriterier som används 
för att avgöra en sidas placering i en specifik sökmotor är en väl bevarad 
affärshemlighet. Man tror att det är över 100 olika faktorer som avgör en sidas 
placering på webben. Några av dessa känner man till. Det finns två olika 
sorters faktorer som avgör rankningen för en viss sida.[2] 

2.3.3 Sidrankande faktorer/page ranking factors 

Dessa faktorer är oberoende av vad som det söks efter i sökmotorn. Dessa 
faktorer är baserade på hur väl sidan är optimerad för sökmotorer och hur 
pass populär sidan är. 

2.3.3.1 Länkpopularitet 
För att ranka resultaten av en sökning räcker det inte bara med att 
nyckelorden stämmer överens bra med sökningen. En sida som däremot har 
många inlänkar, d.v.s. andra sidor som har länkat från sin sida till den aktuella 
sidan, väger tyngre. Detta kan ses som ett poängsystem där en inlänk ger en 
poäng. Ju fler poäng desto bättre/viktigare site. Men det stannar inte där. Alla 
sidor på Internet har en viss auktoritär tyngd. En sida som redan har många 
inlänkar och många besökare har mer tyngd än andra sidor, när dessa sidor 
länkar från sin sida till en annan ger det mer tyngd än en enklare hemsida. 
Sökmotorn ser också på den text som faktiskt länkar till en annan sida. En 
länk där nyckelordet finns med i länken väger mer än om det bara anonymt 
står "klicka här". 
 
 T.ex. 
 Dåligt: 
 “Klicka här för mer information om våra produkter” 
 Bättre: 
 “Mer information om våra produkter” 
 

2.3.3.2 URL längd och data 
Sidor som ligger närmare rotkatalogen rankas i regel högre än de som ligger 
djupt ner i katalogen. D.v.s. att www.domain.se/nytt/senaste.html rankar högre 
än www.domain.se/nytt/idag/worldnews/top.html. 
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2.3.3.3 Nytt innehåll 
Att hela tiden uppdatera innehållet är viktigt. Sökmotor spindlarna besöker 
sidan med jämna mellanrum för att indexera nytt innehåll. Om spindel inte 
hittar något nytt att indexera så kommer den att tro att informationen är 
gammal och inaktuellt. Dessutom kommer att antalet besök från spindeln att 
ske med längre mellanrum om inte innehållet uppdateras mer frekvent. 

2.3.3.4 Sid design 
Sättet som sidan är uppbyggd är viktigt. Innehåll som är skrivna som en 
tidningsartikel anses vara bra. Detta innebär att man har nyckelord som är 
förstärkta i början av texten sedan är de spridda runt om och förstärkta igen 
på slutet. Detta är något som är i lite av en gråzon, att lägga upp sitt innehåll 
som en tidningsartikel är troligtvis bra för sökmotorerna och hjälper dem att 
korrekt indexera innehållet. Men det får inte ske på bekostnad läsbarheten av 
dokumentet, viktigaste regeln är att skriva för användaren. 

2.3.3.5 Webbplatsorganisering 
Det är viktigt att ha en god struktur på sin webbplats. Se till att sidan är 
lättarbetad och lättnavigerad. Detta innebär att det underlättar för användaren 
och även för spindlar när sidan ska indexeras. Man bör också tänka på att ha 
meningsfulla URL'r, en god URL struktur underlättar navigering. 
 

2.3.4 Frågerankande faktorer / Query ranking factors 

Det hänger dock inte på hur bra sidan är uppbyggd eller hur populär den är 
om texten som efterfrågas inte finns där. 
 

2.3.4.1 Nyckelordframträdande 
Det är väldigt viktigt var någonstans nyckelorden förekommer på en 
webbsida. Som det nämndes ovan så är ord som förekommer tidigt på en sida 
mer framträdande än ord som kommer senare. Om nyckelordet även 
förekommer i titel på sidan ger det ett väldigt högt framträdande och ger tyngd 
åt rankingen. Nyckelord som förekommer i rubriken och som är i fet eller 
kursiv stil ger också mer tyngd. 
 

2.3.4.2 Nyckelordstäthet 
Vikten av nyckelordstätheten på en webbsida är något omdiskuterad. Det 
finns de som påstår att detta är ett förlegat mått på en webbsida som inte 
används längre [7], det enda som är viktigt är att man har nyckelorden 
placerade på de vikigaste positionerna på sidan, d.v.s. titel och rubrik. 
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Principen för nyckelordstäthet är dock sådan att, om ett nyckelord förekommer 
ett flertal gånger på en sida så anser sökmotorn att denna sida är viktigare än 
en sida där ordet bara förekommer ett fåtal gånger. Men det är också viktigt 
att tänka på att det måste finnas en balans i innehållet på sidan. Att trycka in 
40-50 nyckelord i en text kan ses negativt av sökmotorer och kan bestraffas 
genom nedflyttning på rankningen. Att ungefär sju procent av texten utgöras 
av nyckelord är ansett att vara en bra nyckelordsbalans, det ger en läsbar text 
med “lagom” många nyckelord. Sju procent är bara en gissning, troligtvis så 
kommer man inte bli straffad från Google om man har 14 procent 
nyckelordstäthet, men det kommer inte att påverka positivt heller. Den 
viktigaste anledningen till att sökmotorerna tittar på detta är att en sida med 
sju nyckelord i en text med 100 ord inte ska bli passerad av en sida med 12 
nyckelord i en text med 5000 ord. [1] 
På webben finns det gratis verktyg för att se en sidas nyckelords täthet. Bl.a. 
hos ”We build pages”4 finns verktyg där man kan mata in en URL för att få se 
hur många ord man har och vad tätheten i procent är.   

2.3.4.3 Nyckelordfrekvens 
Trots allt som nämndes tidigare är det fortfarande viktigt att nyckelordet 
förekommer ett antal gånger på sidan. Att bara ha nyckelordet i titel, rubriken 
och i texten en gång räcker inte för man ska få ett resultat i toppen på sidan. 
Ska man hamna högt upp i sökresultaten måste nyckelorden förekomma ett 
antal gånger.  

2.3.5 Faktorer som påverkar förfrågan med flera ord 

2.3.5.1 Sällsynta ord 
När man gör en sökning på en fras så delas den upp i enskilda ord. Eftersom 
sökmotorn har alla ord indexerade så vet den också vilka ord som är vanligt 
förekommande och vilka som är sällsynta. Sökmotorn räknar ut ordens 
“inverterade dokumentfrekvens”, en formel som ger höga värden till ovanliga 
ord och låga värden till vanliga ord. Sökmotorn räknar sedan ut enligt formeln 
“nyckelords täthet” * “inverterad dokumentfrekvens”, detta ger tillbaka den 
sidan med det ovanligaste sökordet i högst förekommande antal (nyckelords 
täthet). 

2.3.5.2 Avstånd mellan ord 
När en sökning av två ord eller fler rankas ser sökmotorn också på avståndet 
mellan dessa ord. En sida där sökorden är precis bredvid varandra har mer 
tyngd. 

                                                
 
4 http://www.webuildpages.com/seo-tools/keyword-density 
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2.3.6 Visa resultat 

Efter det att sökmotorn har hittat de sidor som bäst matchar sökningen så 
kommer dessa nu att visas, resultatet kallas på engelska SERP, search 
engine result page. Detta sker med titel på sidan som länken till sidan och 
sedan ett utdrag ur texten på sidan där nyckelorden förekommer. Underst i 
varje sökresultat finns URL'en för den aktuella sidan. 
 

2.4 Sökningens avsikt 
Sökningar på internet sker med olika intentioner och man söker olika resultat. 
Nedan beskrivs 3 typer av sökningar. [1] 

2.4.1 Navigationssökaren 

Denna sökaren letar efter en specifik sida, sökaren kanske har besökt sidan 
tidigare men kommer nu inte längre ihåg URL och måste därför söka efter 
den. Till denna sökning, till skillnad från de andra typerna, så finns det bara ett 
rätt svar. Dom vill komma till startsidan för den specifika webbplats de söker.  
Det man kan göra för att sökaren ska hitta till sidan är ganska enkla. Sidan 
måste vara indexerad i sökmotorerna och se till att det finns en bra 
beskrivning på företaget när resultaten visas i den organiska sökningen. Om 
man inte är nöjd med beskrivningen så går det att påverka denna och se till 
att företagets namn finns med. När det gäller navigeringssökning så är det 
relativt liten konkurrens om topplaceringarna i sökresultaten, om man inte 
delar företagsnamn med något annat företag. 

2.4.2 Informationssökaren 

Sökaren behöver information om ett specifikt ämne och det finns ett antal 
sidor som kan hjälpa sökaren att lösa ett problem. Denna typ av sökning är 
den vanligaste. I en sådan här sökning vet man inte om det finns någon sida 
som har svaret (finns dock troligtvis), och man vet inte var den finns 
någonstans. Oftast börjar denna typ av sökning med ett fåtal ord som sedan 
byggs på för att förfina den så att sökaren kan nå önskat resultat. Om denna 
kund skulle vara ute efter att köpa någonting så har kunden i detta skede inte 
bestämt sig för vad ännu utan söker svaret på problemet. Detta kan vara t.ex. 
laptop eller desktop.  
Att tänka på för dessa sökningar är att ha informativt innehåll på webbsidan 
så att sökaren kan lära sig det han/hon behöver veta. 

2.4.3 Transaktionssökaren 

I denna typ av sökning vet sökaren vad han/hon är ute efter, sökaren vill göra 
något. Man vet kanske vilket ISBN-nummer boken har som man vill köpa, 
man vet vilken buss man ska ta och behöver nu ha reda på vilken tid den 
avgår, man behöver tanka hem senaste versionen av flashplayer. 
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Att tänka på i dessa fall är att man har med det som skrivs in i sökningen. 
T.ex. om någon söker efter en specifik produkt är det viktigt att det står med 
produktnamnet med en tillhörande kort beskrivning. 
 

2.5 Web conversion cycle 
Detta är en beteendemodell för att beskriva konsumentmönster på webben. 
Den består av ett antal steg som symboliserar de olika beteendena. Dessa 
steg varierar beroende på vad det är för slags webbsida, vad det är man vill 
göra med den. Det finns dock ett antal grundsteg. Det börjar med 
inlärningsstadiet, i detta skede är personen i fråga ute efter information och att 
lära sig om hur man kan lösa ett problem. Personen går efter det över till 
handla. Han/hon söker nu efter olika produkter/tjänster (mm) som finns på 
marknaden. När kunden har valt vilken produkt/tjänst som han/hon vill 
använda byter man fas till köpfasen. Efter inköpet väntar kunden på att få 
produkten, man är i anskaffningsfasen. Den sista fasen är användningsfasen, 
kunden har nu sin produkt och vill kunna använda den på rätt sätt. Alla dessa 
faser ser olika ut beroende på produkt/tjänst mm, det kan t.ex. skilja på var 
försäljningen är, kan vara online eller offline.[1] 
Detta sätt att se på beteendet online gör att man kan se olika sorters 
sökningar beroende vad kunden är ute efter, vilken fas hon befinner sig i. 
Detta gör också att vi kan anpassa sidor efter vad det är kunden vill ha. 
Inlärningsstadiet: Här gäller det att ha mycket information, dels mer generell 
information om själva området det handlar om och även varför just denna 
produkt är bra.  
Inhandlingsfasen: Kunden har hittat en lösning till problemet och ska nu 
handla, det är viktigt att tänka på att inte kunden är specifik i sin sökning, 
d.v.s. att kunden inte söker efter en modell utan söker troligtvis efter en 
produktkategori. Presentera då produkterna som finns i olika kategorier, 
kunden ska fort se vad det är du försöker sälja.  
Köpfasen: Kunden är nu ute efter en specifik modell i en given kategori. 
Sökningen kommer i detta skede antagligen vara en varukod, modellnamn 
eller liknande. 
Användarfasen: Efter det att produkten är inskaffad så vill personen lära sig 
hur man använder den, eller om det ev. uppstår något problem med 
produkten, eller kunden vill köpa till ett tillbehör. Då behöver kunden söka 
efter en lösning på problemet. 
 
Det behöver inte heller vara just dessa faser som ska ingå, detta är helt 
beroende på vad för slags site eller produkt det handlar om. I många fall 
hoppar kunder över flera steg, det finns inte så många som inte vet vad en 
MP3 spelare är så de flesta kommer söka efter vilken modell man ska 
inhandla, inte att lösa problemet med att kunna ta med sig musik vart man vill. 
Det viktiga med web conversion cycle är att man tänker på att den som söker 
efter något på internet uttrycker sig på olika sätt när man gör en sökning på 
internet. 
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2.5.1 Web conversion cycle för leads 

Om man tittar på hur en ”web conversion cycle” kan se ut för ett företag som 
jobbar med att generera leads på webbsidan, detta sker ofta genom att man 
fyller i ett intresseformulär på en sida, eller man på något sätt lämnar sina 
kontaktuppgifter på webbsidan. Varje ifyllt formulär representerar då en 
konvertering, man har fått det man vill ha från en besökare av webbsidan. Det 
som urskiljer sig från andra varianter av WCC (web conversion cycle) är att 
leadsversionen snabbt går offline. D.v.s. att webbsidan riktar sig till besökare 
som söker information om ett problem. När besökaren har läst på och ser att 
företagets produkter eller tjänster är det som eftersöks så kommer kontakt 
med företaget att ske offline. Resterande steg sker också offline. [1] 
 

2.6 Indexering av webbsida 

2.6.1 Status på hur mycket som är indexerat 

Genom att använda termen [site:www.webbsida.com] i Googles sökfält så kan 
man snabbt se hur många sidor som är indexerade, site: används av Google, 
samma verktyg finns men varierar mellan olika sökmotorer. Det som är 
intressant att veta är hur många sidor som man faktiskt har. För detta så 
måste man fråga sin webbmaster eller någon som har denna information. 
Med detta kan man räkna ut sin inkluderingsratio, dvs. antalet sidor som är 
indexerade genom antalet faktiska sidor. [1] [12] 

2.6.2 Faktorer som påverkar indexering 

Genom att man använder tekniker som inte sökmotorn roboten/spindeln kan 
läsa. Dessa tekniker är bl.a. Flash, JavaScript, Robots.txt. Det kan vara så att 
det finns en robots.txt som stoppar alla sökmotorer från att indexera innehållet 
på sidan. En robots.txt är en enkel textfil som man lägger i roten av 
webbkatalogen, i denna kan man specificera precis vilka sökmotorer som ska 
ha tillgång till vad, eller vilka mappar som man inte vill ha indexerade.  
På webben finns två sorters webbaddresser, dynamiska och statiska. Statiska 
är enkla för sökspindlar att indexera, dessa ser alltid likadana ut och skapas 
genom att man skapar html-kod som sedan visas i webbläsaren. Dynamiska 
adresser skapas med hjälp av webbprogrammerings språk som php eller asp 
tillsammans med en databas för att skapa en webbsida innan den ses av 
användaren. Detta skapar lite mer bekymmer för sökmotorerna, men bara lite. 
Ju fler dynamiska parametrar en sida har desto fler käppar i hjulet sätter man 
för sökmotorn. Det kan ev. ta längre tid för sökmotorerna att indexera sidan, 
men det är inget stort hinder. Det man kan göra för att underlätta för 
sökmotorerna och framförallt besökare, är att använda sig av URL 
omskrivning. Detta är en helt ok teknik ur ett sökmotorperspektiv för att få 
dynamiska webbadresser att se statiska ut. Denna omskrivning gör även att 
sidan ser mer användarvänlig ut, man kan se tydligt genom att bara läsa 
URL'n vart jag är någonstans. [1] 
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Ett sätt att göra detta är med mod_rewrite som finns på servrar med 
apache. Man skapar regler för hur servern ska visa de dynamiska adresserna. 
[3] 
Spindlarna spenderar också bara en begränsad tid vid varje besök på sidan. 
För att spara tid för spindlarna vid indexering av webbsidan bör man ha styling 
i en CSS fil och javascriptkod i separata filer istället för att ha det skrivet direkt 
på html-sidan. 

2.6.2.1 Robots.txt 
Om man inte vill att sökspindeln ska indexera allt som finns på servern så kan 
man använda sig av en robots.txt fil. Detta är en enkel text fil där man 
definierar vad det är på siten som inte ska indexeras. Detta kan vara bra om 
man inte vill ha en del saker synliga i sökmotorerna. Detta kan vara bra också 
vad gäller hastigheten för indexeringen, begränsar man vad som ska 
indexeras så hinner sökmotorn indexera mer. En enkel robots.txt kan se ut 
som följande: 

User-agent: * 

Disallow: /privatplats 

Disallow: /prrivatplats2 

Här står user-agent för namnet på den sökmotorrobot som besöker sidan, i 
denna fallet gäller reglerna för alla sökmotor, d.v.s. en *. Skulle man vilja att 
bara att denna regel skulle gälla för bara google så byter man ut * mot 
googlebot. Denna robots.txt förbjuder alltså alla robotar att indexera både 
privatplats och privatplats2.[2]  

2.6.2.2 Integrera JavaScript-funktioner på webbsidan 
Som tidigare har nämnts så kan inte spindlarna indexera sidor där det krävs 
JavaScript, då stannar spindlarna och vänder och allt som ligger bakom 
scriptet kommer inte bli indexerat. Detta kan skapa problem. Det enklaste 
sättet att undersöka detta är att stänga av JavaScript i webbläsaren för att 
sedan se ifall man problemfritt kan navigera runt på hela sidan. Det man inte 
kommer åt, kommer inte heller spindeln åt. Att ha JavaScript på html sidan 
gör också att den blir långsam att indexera, detta pga. att spindeln måste gå 
igenom hela Javascriptet även om den inte kan använda det eller se vad det 
gör för något. Att ha JavaScript i en separat katalog på servern gör att man 
kan undvika detta problem. 
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För att undvika spindelfällor är det bra att bygga sin webbsida lager på lager 
enligt principen “progressive enhancement”, eller progressiv förbättring. I 
grunden finns en html kod utan någon särskild styling. Den enda stylingen 
man gör i html koden är att se till att man har headlines, fetstil, att man 
använder listor mm. Denna kod kan man sedan, med hjälp av CSS, styla och 
göra snyggare och mer användarvänlig för besökaren. Till slut lägger man till 
ytterligare funktioner med hjälp av JavaScript. Detta gör att om en besökare 
som inte har JavaScript aktiverat/installerat i webbläsaren fortfarande kan läsa 
och navigera på sidan. Sedan ett ytterligare steg, om besökaren inte har CSS 
aktiverat så syns fortfarande html koden. Html-kod utan styling eller 
JavaScript på sidan är optimalt för spindlarna, de kan fort indexera sidor utan 
att behöva läsa in något som de inte kan använda. 

2.6.2.3 Integrera Flashfunktioner på webbsidan 
Mer och mer kommer sökmotorerna att börja kunna indexera flash objekt som 
finns på webbsidor[10]. Det som fortfarande är en flaskhals är att flashobjekt 
många gånger laddas på sidan med hjälp av JavaScript. Sökmotorer kan inte 
köra JavaScript och kan därför inte indexera flashobjektet som ligger 
bakom.[9] 
Utvecklaren Geoff Stern har utvecklat ett JavaScript som tillåter progressiv 
förbättring när det gäller JavaScript, kallat SWFObject. Detta skript bygger på 
att sidan anpassar sig efter förmåga och visar bästa möjliga sida, där 
flashobjektet ligger överst, sedan en bild och sedan text. Kan den webbläsare 
som besöker sidan inte visa flash så visas en sida där kanske bara en bild 
visas på de specialerbjudanden som gäller, denna länkar sedan vidare där 
alla erbjudanden finns.[4] 
Detta gör att man kan peka sökmotorn vidare till något som den kan läsa och 
indexera istället för att inget händer alls. 
 

2.7 Nyckelord / Keywords 

2.7.1 Beskrivnings av nyckelord 

Ett nyckelord är det ord som används vid en sökning och det ord som måste 
finnas representerat på webbsidan ifråga för att det ska generera en träffa i 
sökningen. Det kan handla om ett ord eller nyckelords fras, en sökning på 
internet består sällan av bara ett ord.  

2.7.2 Framtagning av nyckelord 

När man tar fram nyckelord gäller det att tänka på att inte ta ett generellt ord 
och inte heller ett för smalt ord. Ord som har extremt många sökningar i en 
sökmotor är mycket svårare att konkurrera med och man har troligtvis inte så 
stor chans att slå sig in på top-10. Det gäller det motsatta också, att optimera 
en sida för något som ingen söker efter, men som istället är unikt, generar inte 
heller mycket trafik till siten. [5] 
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Det finns ett flertal strategier för att ta fram nyckelord. Det finns också olika 
sätt som man kan förhålla sig till, eller “se” på nyckelord. Det gäller också att 
anpassa sig till den marknaden man vill komma åt. Vilket språk och vilka ord 
används inom just den branschen/marknaden man vill komma åt. Man kan 
t.ex. leta upp bransch tidningar eller framstående webbsidor för att göra 
research på vilket språk som används. Man kan också fråga potentiella 
kunder hur dem skulle göra för att söka reda på en viss produkt. 
Ett sätt att se på nyckelord är att se dem som kalla och varma ord, där det 
handlar om att inte välja ord som är för varma och inte heller för kalla. Där 
varma ord representerar hög konkurrens och många klick, och kalla ord är 
ovanliga ord som inte ser mycket trafik. [1] 
På grund av den hårda konkurrensen om ord inom sökmotor-optimering så 
har det blivit väldigt svårt att slå sig in på topp 10 med många generella 
termer, ord som är för varma. Att optimera sin webbsida med bara ett 
nyckelord för att representera sin sida har blivit väldigt svårt, dessa termer bör 
undvikas eller på ett bra sätt arbetas in i texten. Samma sak gäller för kalla 
ord, dvs. någonting som ingen söker efter, dessa ord är för specifika. 
En strategi är att dela upp nyckelord i huvudord och ändord. Man väljer alltså 
ett ord som anknyter till kärnan av verksamheten, bara detta ord kan i sig själv 
ses som ett alldeles för varmt ord. Det man kan göra är att lägga till ord 
framför och efter för att fördjupa det mer. (ex. “kamera” blir “digital SLR 
kamera utrustning”, kamera finns i kärnan men man kan få fram en hel del 
andra varianter ur nyckelfrasen).  Det är inte bra att optimera en sida efter 
enbart t.ex. ett internt namn på en produkt som ingen känner till. Arbeta 
istället in produktnamnet bland jargong språket. [3] 

2.7.3 Skapa en nyckelordslista 

Det finns många sätt att ta fram nyckelord. Att ta de generella termer och ord 
som man associerar med produkten/tjänsten som man vill representera är en 
god start. Det handlar om att i början bygga en så lång lista som möjligt som 
man sedan kortar ner med hjälp av undersökningar om orden. 
Vad man gärna förbiser när man är mycket nära produkten/tjänsten är ord 
som man inte själv skulle använda för att beskriva den.  
Hur skulle man beskriva produkten för någon som inte känner till något om 
den?  
Många har ett problem dem försöker lösa när dem söker på internet, hur 
beskriver man det problemet? 
Om det finns branschtidningar så är det en utmärkt källa för att se hur 
produkten beskrivs. En bra källa för nyckelord är att ta reda på vad folk sökte 
på för att hitta till sidan. Detta kan hittas om man använder ett webbanalys 
program för att spåra trafiken till och från webbsidan. Här kan man se exakt 
vilken sökfras som användes för att hitta till sidan. Viktigt att tänka på här är 
att inte bortse från sökfraser som är färre till antalet. Dessa kan vara så att 
dessa sökord är mycket bra sökord bara det att de inte hamnar högt upp på 
listan för att webbsidan i fråga inte är att sidan inte är optimerade för dessa 
ord. 
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Det är också viktigt att titta på den interna sökfunktionen för att se vad man 
har sökt efter när man väl har hamnat på sidan. 
Man kan också se på vilka ord konkurrenterna har använt. Denna information 
kan man lätt hitta genom att bara läsa på sidan, men också titta igenom 
metabeskrivning, titta på titel på sidan mm. Viktigt att tänka på är att 
konkurrenten kanske inte har gjort någon analys överhuvudtaget på sina 
nyckelord. Kan dock vara en bra källa för inspiration. [1] [5] 

2.7.4 Nyckelords research 

Det är nu dags att göra research på de nyckelord som man har tagit fram. Det 
som man inte vet i dagsläget är hur pass många det är som söker efter dessa 
ord. Här finns det ett antal bra verktyg att tillgå för att få fram statistik på 
nyckelord, vissa är gratis och vissa är mot betalning. Det man vill se när man 
går igenom listan med nyckelorden är vilka av nyckelorden som har lite 
konkurrens men som ger många träffar/klicks. 

2.7.4.1 Google Keyword tool  
Ett gratis verktyg från Google5. Här kan Google hjälpa till med att få fram 
synonymer och relaterade söktermer. Tack vare sitt stora reklamnätverk 
(adwords) så kan man få fram hur pass stor konkurrensen är om en sökterm. 
Google kan också visa hur många sökningar som gjordes den tidigare 
månaden och under den gångna 12-månaders perioden. Man kan också se 
trenden den senaste 12-månaders perioden. De optimala sökorden har hög 
sökvolym och liten konkurrens. Googles verktyg är först och främst ett verktyg 
för att ta fram sökord till en PPC kampanj. Man kan på sidan låta Google 
analysera en hel webbsida för att sedan se vilka sökord som kan vara de 
bästa för just den sidan. Detta kan ju också vara bra när man vill kika på 
konkurrenters webbsidor för att se vilka sökord som de fokuserar på. 

2.7.4.2 Wordtracker keyword suggestion tool  
Har en version som är gratis6 och en som man betalar för varje månad. 
Wordtracker använder sig av två mindre sökmotorer, dogpile.com och 
metacrawler.com för att presentera sitt resultat. I wordtracker skriver man in 
ett sökord åt gången, det som presenteras är resultaten för antalet sökningar 
som har inkluderat detta sökord det senaste dygnet. Detta kan vara mycket 
intressant för att ta reda på om det finns några sökningar på nyckelordet man 
funderar på att använda. Gratis versionen är begränsad till topp 100 
sökningarna.  

                                                
 
5 https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal 
6 http://freekeywords.wordtracker.com/ 
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2.7.5 Prioritera nyckelord 

När man nu har tagit fram ett antal nyckelord gäller det att prioritera och 
sortera dessa. Det gäller sätta de nyckelord som man nu tror har bäst/störst 
chans att slå igenom. Det gäller också att tänka på vem det är man försöker 
nå med sina nyckelord. Detta kan man göra med en “web conversion cycle”. 
Detta är en beteendemodell för hur användare förhåller sig till en webbsida. 
Alla webbsidor har en uttänkt funktion, dvs. ett mål som man vill nå. Detta 
behöver inte vara något som sker online utan kan också ske offline. Har man 
en webbsida där målet är att generera offlinesales så kanske webbsidan finns 
till där för att generera leads och intresse för en produkt eller tjänst. Man 
måste ta med det i beräkningarna när man prioriterar sina nyckelord, dvs. i 
vilken fas befinner sig den som söker efter något på internet. Om någon söker 
efter någon information så kommer sökfrasen till en början vara mer generell, 
det gäller att ha det i åtanken så man inte missar en stor del trafik.  
 

2.8 Innehåll på siten 

2.8.1 Webbsidan innehåll och nyckelord 

Det finns ett antal platser på en webbsida där det är mycket viktigt att man har 
med de nyckelord som man har valt ut. Titeln på sidan är det som står överst i 
webbläsaren, det är den texten som står mellan <title> </title> i html 
kodningen. När en sökmotor indexerar en sida och försöker bestämma dess 
innehåll är detta de viktigaste punkterna att se till att man har några väl 
placerade nyckelord. Det är även denna text som är rubrik och länktext när 
sökresultaten presenteras och är även överst i webbläsaren när man väl har 
klickat in på den. Att ha en bra titel är också viktigt när det gäller navigeringen 
på sidan. Att presentera titeln i omvänd ordning jämfört med URL'n, 
underlättar navigering. Det är också viktigt att tänka på den kommer att 
knipsas av när sökresultaten visa om titel blir för lång, runt 12 ord är 
maxgränsen. [2] 
I meta beskrivningen ingår också “tags”, “keywords” och “description”. Dessa 
används för att beskriva innehållet på sidan. Det pågår en debatt på hur viktigt 
innehållet i dessa är. För några år sedan kunde man fylla på med en mängd 
“keywords” och man hamnade automatiskt högt upp i sökresultaten. Detta 
gjorde att sökmotorerna vad tvungna att ändra sin algoritm och nu väger meta 
beskrivningarna inte lika tungt längre, vissa påstår att Google inte använder 
sig alls av metabeskrivningarna(förutom title). Metabeskrivningarna används 
dock till att verifiera innehållet på sidan. Det är fortfarande rekommenderat att 
man använder sig av dessa, då en del sökmotorer fortsätter att använda 
dessa för att ranka resultaten, och att man inte vet vad som händer i 
framtiden. Det tar dessutom inte så mycket tid att lägga till dessa. 
Att använda nyckelord i rubriktaggar(<h1> <h2> <h3> osv.) är också 
någonting som sökmotorerna använder sig av för att avgöra innehållet. 
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När det gäller huvudtexten så är det bra att markera nyckelord genom att gör 
dem i fet stil(<strong> <em>). Detta gör att de markerade orden “syns” bättre i 
sökmotorerna. 
När man länkar till andra sidor, vare sig det är internt eller externt så bör man 
använda sig av alt-funktionen och att ha en beskrivande text till den länkade 
sidan. <a href=”nyckel-ords-fras.html” alt=”kort beskrivning”>.[2] [3] 

2.8.2 Att ta fram innehåll och text för webben 

När man ska skriva text för webben och för sökmotor-optimering så är det 
viktigt att tänka på att skriva för människan som ska läsa texten och inte för att 
man ska placera sig väl i rankningen. Man bör alltså inte fylla varenda rubrik 
eller textrad med nyckelord. Är det möjligt att ha med nyckelord i titeln så är 
det bra, men blir det svårt och ryckigt att läsa så har man tryckt in för många 
nyckelord. Kan man kombinera nyckelord i titeln så är det bra, det betyder att 
man täcker upp ett större område. Att skriva text för sökmotorn kanske kan ge 
en bra placering i sökmotorn och man får ev. många besökare, men få 
kommer att stanna och ta till sig innehållet när det inte är skrivet för 
människan. Att gå till överdrift med att fylla text med nyckelord kan också leda 
till att sökmotorerna ser det som spam och kommer därför att straffa sidan 
med en sämre placering.[3] 
När man väljer landningssida för en uppsättning (eller ett) nyckelord kan man 
använda sig av en iterativ process för att finjustera innehållet. En 
landningssida är alltså den sida som man använder sig av till något eller 
några nyckelord. Det behöver inte finnas en unik sida för varje nyckelord, det 
kan finnas flera nyckelord på varje sida. Det är viktigt att tänka på ett de 
måste vara nära relaterade till varandra. Om man försöker trycka in för många 
olika nyckelord på en sida kommer det att vattna ur texten, den kommer inte 
innehålla optimal nyckelords densitet. 
Man måste hela tiden justera innehållet genom att läsa av trafiken som 
kommer in på sidan. Man analyserar trafiken och uppdaterar sida för att 
senare mäta resultaten igen. Detta gör man tills man når önskat resultat.  
Det gäller också att matcha innehållet på sidan med det som sökaren 
förväntar sig att det ska vara på sidan. Det går inte att ha en sida som 
försöker få potentiella kunder att köpa något när allt denna person är ute efter 
är information. Att optimera landningssidor är också något som man gör 
långsiktigt så man bör därför inte ha tidsbegränsade erbjudanden som efter 
ett tag försvinner, då har all den tiden som har gått åt till att komma högt upp i 
rankingen gått till spillo. Till erbjudande och tidsbegränsade sidor är det bättre 
att marknadsföra med PPC. [1] 
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2.8.3 Välj en landningssida för ett nyckelord 

Vet man inte riktigt vilken sida man ska välja för sitt nyckelord, (om man inte 
redan har en sida) kan man använda funktionen site: T.ex. [nyckelord 
site:www.domain.com] man söker då efter nyckelordet på den angivna siten 
och man ser då vilken sida som ligger bäst till. [1] 

2.8.4 Mäta resultaten 

När man har tagit fram och “uppgraderat” en sida men nyckelord och en 
anpassad text så gäller det nu att läsa av resultaten och göra ändringar på 
sidan. Detta kan man göra med ett antal mått, bl.a. kan man se om 
rankningen i sökmotorerna har stigit, så bör man samtidigt se en ökad ström 
av besökare som kommer till sidan från just sökmotorer. Oftast är också 
poängen med en webbsida att man vill få besökarna att göra något på sidan, 
köpa en produkt, anmäla sig till ett nyhetsbrev, tanka hem en fil. Det är därför 
det är viktigt att mäta omvandlingar (conversions) på sidan. Det är dessa 
omvandlingar som är syftet med sidan och därför också syftet med att vi vill 
driva mer trafik till sidan. [1] 

2.8.5 Sitemap 

Att ha en sitemap på siten underlättar för spindeln när den gör besök på 
sidan. En sitemap är en sammanställning av alla sidor som finns på en 
webbplats. Så istället för att själv behöva organisera hur sidan är uppbyggd så 
kan man berätta för den hur sidan är uppbyggd. Är också viktigt att sitemapen 
finns med på varje sida, i “headern” eller i “footern” är att rekommendera. [3] 

2.8.6 Döpa filer för webben 

När man konstruerar sin sida och döper html filer är det alltid bättre att 
använda bindestreck istället för understreck. En fil med bindestreck läses som 
två separata namn istället för ett långt, dvs. att tactical_training.html läses som 
“tactical_training” medans om man döper den till tactical-training.htm så läses 
den som två separata, “tactical” och “training” vilket är mer sökvänligt. [2] 

2.8.7 Bilder på webben 

Enligt W3C7 standarden på XHTML så måste alla bilder ha det så kallade alt-
attributet. Detta attribut används i img taggen för att beskriva bilden, på så sätt 
kan sökmotorerna avgöra om det är relevant för webbsidan eller inte. Man får 
på detta sätt möjlighet att få med några extra nyckelord. Det är också bra för 
människor med t.ex. synskador att kunna använda internet. [2] [3] 
Ex. på img tagg med alt attribut:  
<img src=”images/picture.png” alt=”brief description” />  

                                                
 
7 http://www.w3.org/ 
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2.9 Länk strategier 

2.9.1 Länkars påverkan på webbsidors rankning 

Det finns ett antal viktiga punkter när det gäller länkar som går in och ifrån en 
sida. Det gäller att få relevanta inlänkar. När sökmotorer indexerar sidor, 
indexeras också alla länkar från en specifik sida. Om en länk från en sida till 
en annan handlar om samma sak (detta avgörs genom sökmotorernas 
algoritmer, läser nyckelord bl.a.) så anses det som en viktigare länk än en 
länk från en sida som inte är relaterad till området. Google använder en 
algoritm dem har döpt till pagerank. Detta är ett mått på hur mycket tyngd en 
sida har, och hur många inlänkar en sida har och hur pass kvalitativa dessa 
inlänkar är. 
Viktigt är också statusen på den sidan länken kom mer ifrån, alltså en länk 
från en sida med Pagerank 10 med relevant innehåll på den sidan länken 
kommer ifrån är bäst, väger tyngst. Det är också bättre om man kan få en länk 
från en mycket etablerad site. Detta kan röra sig om t.ex. bbc.co.uk eller 
wikipedia.com, behöver nödvändigtvis inte vara relevant innehåll. Man bör 
också tänka på att korslänkar på sin egen sida. Att ha flera olika länkar och 
flera olika sätt att ta sig runt på sidan kan inte bara vara användbart, det 
underlättar också för spindeln att på ett korrekt sätt att indexera hela sidan. 
Annars kan det hända att spindel slutar att indexera efter det att den har gått 
ner tre nivåer på sidan. [1] 

2.9.2 Strategier för att få fler inlänkar 

Ett smidigt sätt är att se på vilka länkar som de närmaste konkurrenterna har 
till sin sida. Det först steget är att etablera vilka som är de närmaste 
konkurrenterna. Genom att använda link: för Google och linkdomain: för 
Yahoo kan man se varifrån inlänkarna kommer. D.v.s. link: eller 
linkdomain:www.competition.com. Yahoo har funktionen att bortse länkar som 
kommer från den egna domänen vilket kan vara användbart.   
När man sedan har hittat ett antal sidor som kan tänkas vara bra som 
länkpartner är det bra att utvärdera dessa sidor för att bedöma dess kvalité. 
Man bör också underlätta för användare av sidan att länka till sidan. Detta kan 
man göra genom att uppmana besökaren att “länka till den här sidan” sedan 
ha med html kod som användaren snabbt kan klistra in på sin webbsida för att 
länka tillbaka. [1] 
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2.9.3 Länkbete 

Här får man vara kreativ. Som namnet antyder så skapar man ett innehåll på 
sidan som folk lockas av och som man tycker är så pass bra att man länkar till 
det. Här är det bara fantasin som sätter gränser, många företag som säljer en 
produkt kan har en artikel om ämnesområdet eller liknande. Detta skapar ett 
mervärde. Två skilda exempel, det kan vara t.ex. www.plantagen.se som 
istället för att bara ha sitt sortiment på sin sida, istället också delar med sig av 
sin kunskap i form av artiklar på sidan, vilket skapar intresse och ökar 
chansen att läsarna kommer länka till sidan. Det kan också vara 
www.ericsson.com som har en sida med ”whitepapers” där man delar med sig 
av sin kunskap och på det viset dels etablerar sin kunskap samt skapar 
mervärde för besökaren. 

2.9.4 Länkkataloger 

Ett smidigt sätt att få uppmärksamhet för sin webbsida. Man skickar helt 
enkelt in sin sida till en länkkatalog för att sedan få den sorterad och placerad 
i rätt fack beroende på ämnet som sidan handlar om. Yahoo är den största 
länkkatalogen och även den viktigaste. Yahoo tar betalt för att man ska få sin 
sida kategoriserad. Att ha sin sida hos länkkataloger hjälper till vid 
sökrankningen då det räknas som att man har en trovärdig inlänk. En annan 
stor länkkatalog är DMOZ.org, eller Open Directory Project, denna är gratis, 
registreringen kan ta väldigt lång tid i och med att bedömningen av siterna 
görs av frivilliga. På webben finns också en hel del länkkataloger med fokus 
på ett specifikt område. Ett sätt att söka reda på dessa är att i en sökmotor 
söka efter t.ex. “add url” +”nyckelord”. Tanken med denna typ av sökning är 
att på sidor där man kan lägga till sin sida finns det ofta en länk där det står 
”add url”, så söker man på detta samt relaterade nyckelord kan man hitta 
länkkataloger. Tyvärr så är inte alla dessa länkktataloger legitima. Här gäller 
det att ha ett vakande öga, har dessa länkkataloger mer form än funktion så 
kan dessa vara lite för bra. Titta igenom deras länkkatalog, känner man igen 
andra företag på sidan så är det bra. Är också bra att titta på pageranken för 
att se om den är bra eller dålig. [1] [2] 
 
 

2.10 Konkurrentanalys 
Det finns en del verktyg att tillgå för att se hur det går för konkurrenterna. Det 
som är mest intressant är att se hur man står sig i jämförelse med en 
konkurrent i SERP:en (Search Engine Result Page). Med ett antal utvalda 
nyckelord jämföra med konkurrenterna vilken placering man får i 
sökmotorerna. 
Det man också kan kika på är hur Pageranken är för en site. Det vill säga hur 
högt den rankas av Google. På samma sätt som man själv kan kontrollera hur 
många inlänkar man har, kan man kika på konkurrentens sida. 
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Nu vet man ofta inte om hur pass mycket konkurrenten har ansträngt sig för 
att placera sig på webben, och man kanske har valt olika nyckelord även om 
man befinner sig i samma bransch. Det man kan göra är att låta en virtuell 
spindel analysera en sida för att se vilka nyckelord som sidan verkar vara 
optimerade för. [3] 
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3 Genomförande 
3.1 Analys av Företagets webbsida 

3.1.1 Sitens uppbyggnad 

Webbsidan för Moderbolaget AB är uppdelad för dels den amerikanska siten 
och en för resten av världen. Detta genom antingen /us eller /en efter 
www.moderbolaget.com. Det är på /en siten som Företagets webbsida finns. 
Det är till /en sidan vi vill att folk ska ta sig för att läsa om företaget. 
Moderbolaget AB består av 15 stycken bolag med olika teknologiska 
inriktningar. Dessa 15 olika företag presenteras på ett antal olika sätt på 
webbsidan, detta för att kunna hitta det man söker beroende på vad man letar 
efter, t.ex. en tjänst eller ett specifikt delbolag. Längs upp på sidan finns det 
en navigeringsmeny: 
“About moderbolaget”, “Capabilities”, “Products and services”, “Career” 
“media r..”, “inves...” 
Under “Om moderbolaget” kan vi se generell information om Moderbolaget 
AB, i en undermeny kan man klicka på “Organisation” för att få en överblick av 
alla dotterbolag inom Moderbolaget AB och även klicka sig vidare till varje 
individuell hemsida. 

 
Figur 3 Företagets start sida 
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Det finns två olika sidor för Företaget, en på den amerikanska sidan och en på 
den ordinarie. Den amerikanska sidan är representerad som “Företaget USA” 
och den andra sidan som “Företaget”. Detta kan skapa lite problem, om man 
gör en sökning på “Företaget” så får man upp den amerikanska sidan. Detta 
på grund av att Moderbolaget training USA går via www.Moderbolaget.com till 
http://www.Moderbolagetgroup.com/us/AboutModerbolaget/Moderbolaget/intr
o_new2.htm. Detta är ett problem om man söker efter Moderbolaget training 
och vill komma till Företaget huvudsida.  
På /en sidan finns Företaget representerade på ett antal olika ställen. Dels 
under “about Moderbolaget” – ”organisation”, men finns också under 
“capabilities” och “products and services”. Från “capabilities” är det tänkt att 
man ska kunna få en övergripande bild av Moderbolaget Technologies alla 
funktioner och alla olika sorters teknologier som finns inom företaget. 
Företaget är representerade under “verksamhetsområde”, där finns ett 
flashobjekt med information om Moderbolaget AB. Olika områden som 
involverar militär träning. Under “delverksamhet” finns information om 
Företagets olika funktioner, här finns bilder och videofilmer, referenser från 
användare av Företagets produkter.  
Under “Products and services” kan man se alla produkter som har utvecklats 
av Moderbolaget AB. Företagets produkter kan man komma åt genom 
antingen “Product by business unit” sedan Företaget eller “capability” där man 
på vänsterkanten kan klicka på “simulation & training” för att få mer 
information, det är här som flashobjektet ligger. Under “By business unit” finns 
alla produkter som har med Företaget att göra. I “capability” är det mer 
information om de olika möjligheterna som finns under området “simulation & 
training” på hela Moderbolaget AB. Finns också en snabblänk från Företaget 
sida under ”About Moderbolaget” under ”Operations”, då kommer man till 
”Products by business unit” där man kan se alla Företagets produkter. Dessa 
produkter ligger i en produktdatabas, products.Moderbolagetgroup.com. 

3.1.2 Företagets webbsida i olika sökmotorer 

För att kunna mäta hur Företagets sidor rankar i sökmotorerna så måste man 
först bestämma vilka ord som skall mätas. Sedan görs sökningar på dessa 
nyckelfraser både i bred i och precis sökning. Med bred och precis sökning 
menas med eller utan citationstecken, detta gör att resultaten rankas olika. En 
sökning med citationstecken blir oftast mer exakt. Mätningen begränsas till 
topp-100 i resultaten i sökmotorerna och bara Företagets huvudsida eller en 
av Företagets produkter i deras produktdatabas räknas som en träff. Orden 
som är utvalda i detta test återfinns i någon form på Företaget webbsida. 
Sökmotorerna som används är Google, Yahoo och MSN. 
Normalt så återges det endast 10 resultat per sida i sökmotorerna, så i testet 
så kommer endast de första 10 sidorna med sökresultat att granskas. 
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Figur 4 SERP för Företagets nyckelord 

 

Efter att man har kikat på resultat listan över dessa ord och dess placering i 
resultat listan så kan man konstatera att det är väldigt skillnad på hur de olika 
sökmotorerna rankar resultaten. T.ex. produktdatabasen, den finns indexerad 
i Google (kan man se genom att söka på “site: 
products.Moderbolagetgroup.com” i Google) men sidor från databasen visas 
väldigt sällan jämfört med en sökning i MSN(live.com), där produktdatabasen 
ofta syns i sökresultaten. Detta illustrerar skillnaden mellan olika sökmotorer 
och vad dem lägger tyngd på. Företaget får fler träffar och rankar högst i 
MSN. Av de 12 olika sökfraserna, både bred och precis sökning, dvs. det finns 
24 olika möjligheter till att få ett resultat, en möjlighet att dyka upp i de olika 
sökmotorernas SERP, så gick det att hitta resultat för Företaget i 85 % av 
fallen i MSN. I Yahoo! och Google är det dock stor skillnad, bara 35 % 
respektive 30 % representation. 

3.1.3 Trafikkällor och statistik. 

Statistik för april månad 2009. (källa: Omniture, det analysprogram 
Moderbolaget använder): 

• Moderbolaget sidvisningar: 378 512 st. 

• Företaget sidvisningar: 1125 st. 

• Trafik från sökmotorer: 29 229 st. besök 

• Totalt: 101 368 st. (varav 50 195 st. skrev in/från bokmärke) i dessa 
ingår trafiken från sökmotorerna. (28.8% kommer från sökmotorer) 

Denna statistik visar siffror för april månad för hela 
Moderbolagetgroup.com(om inget annat anges), så alla siffror är inte 
relevanta i undersökningen av Företaget webbsida. 
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Tydligt kan man också se att den dominerande sökmotorn är Google. Google 
återfinns i många olika varianter, dvs. Google från olika länder. Live.com är 
nästa sökmotor som kommer på en 3:e plats. Om man ser på nyckelordslista 
över sökningar i de olika sökmotorerna så kan man se att i live.com(MSN) 
hamnar Företaget (och då förmodligen också resten av Moderbolaget) på en 
relativt hög placering. Här ser man tydligt vad en bra placering i sökmotorerna 
ger. Anledningen att det fortfarande kommer fler besökare från Google är att 
fler använder Google än live.com. Detta visar tydligt hur viktigt det är, och 
vilken viktig källa för trafik sökmotorerna är. En sökmotor som live.com, som 
endast har runt 10 % av sökningarna på Internet, står för nästan 20 % av 
sökningarna på Moderbolagetgroup.com, detta på grund av bra placering i 
sökmotorns SERP.  

 
 

 
Figur 5 sökmotortrafik till företagets hemsida 
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När man tittar på sökorden kan se vilka sökningar/sökord som är relevant för 
Företaget. Den första sökfrasen som är relaterad till Företaget är "Företaget" 
och kommer först på 21:a plats med 115 st. sökningar. Går man igenom hela 
listan så hittar man väldigt få ord eller sökfraser på listan som relaterar till 
Företaget, de som finns kommer väldigt långt ner på listan, med 1-10 
sökningar per månad. Detta betyder att när det gäller organisk trafik från 
sökmotorerna så är de flesta sökningar endast sådana som söker att hitta 
Företagets startsida eller information om Företaget. Detta är data som vi kan 
se, det som också är intressant är den information som vi inte kan se. Utanför 
denna information är alla de relevanta sökningar som görs men som inte får 
någon träff i sökmotorn, eftersom Företaget hamnar för långt ner på SERP’en. 
Generellt sett om man tittar på de vanligaste 50 sökorden som använts för att 
hitta till någon sida inom Moderbolagetgroup.com, så är det sådana sökord 
som skulle användas för att hitta till ett av Moderbolagets dotterbolag, dvs. 
sökningar med hela eller stora delar av företagets namn. Det betyder att de 
vanligaste sökningarna är från människor som vet vad dem söker efter, det är 
en typisk navigationssökningsfras. Det som man helst vill fånga upp är 
informationssökaren, dvs. använder sökord som inte relaterar till namnet i 
företaget men som mer relaterar till tjänsten eller produkten som erbjuds, 
potentiella nya klienter till företaget. Det är där man kan hitta nya marknader. 
Här är det just nu en stor lucka mellan navigations och informationssökaren, 
det är därför viktigt att ta åtgärder för att positionera sig bättre i sökmotorerna. 

3.1.4 Objekt som kan stoppa sökmotor ”spindel” 

Moderbolagets webbsida beter sig väldigt annorlunda om man surfar med 
JavaScript av. Man får olika resultat om man klickar på texten i vänster kant 
eller om man klickar på bilden. På bilden så går man tillbaka till samma 
flashobjekt som under huvudmenyns “capabilities”. 
Går man från en sökning på t.ex. “verksamhet” direkt till Moderbolagets sida 
så kan det vara svårt att orientera sig. Detta p.g.a. att det ser ut som att man 
är under “Företaget”, när man egentligen är under “operations”. Här skulle det 
vara bra att ha en bra titel på sidan och också en indikering på vart man är. 
Det flashobjekt som ligger under capabilities kan inte ses och läsas av 
spindlarna. Google påstår att de kan indexera flashobjekt, ett problem med 
objektet på Moderbolaget är att detta flash objekt ligger i en iframe, d.v.s. en 
html-tagg som skrivs som <iframe> och avslutas med </iframe>. Vad en 
iframe är kan beskrivas som ett fönster till en annan sida, flashobjeket ligger 
på en helt annan site och ett fönster till denna sida öppnas när en besökare 
kommer till sidan. Det ger intrycket av en homogen sida, men är uppbyggd av 
två olika webbadresser. En iframe är indexerbar och sökmotorn kan följa 
länken till det iframesidan, men det innehåll som finns där gynnar inte 
Moderbolaget utan gynnar den fönstersida där innehållet finns. Ser ut som 
följer: 
<iframe src="fönster_sida.html" width="600" height="300"> 
  <p>Här hamnar innehållet från fönster sidan.</p> 
</iframe> 
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Skulle detta flashobjekt indexeras så skulle det inte hamna under 
Moderbolaget i sökresultaten utan under fönstersidan, innehållet 
tillgodoräknas alltså fönstersidan. 

På Moderbolagetgroup.com finns också en produktdatabas med mycket 
information, denna ligger under products. Moderbolagetgroup.com. Denna är 
indexerad i Google, problemet är dock att innehållet är genererat från en 
databas och visas in i en statisk adress oavsett vilken produkt man väljer att 
titta på. Här hade det varit bättre att ha en unik titel för varje sida, efter som 
detta är mycket viktigt i sökmotoroptimering. Varje produkt har dock en 
individuell webbadress, detta kan man t.ex. se om man håller muspekaren 
över en produkt så visas webbaddressen nederst i webbläsaren. Det faktum 
att denna adress är väldigt lång (runt 120 tecken) och dynamiskt genererat, 
plus att alla dessa objekt visas under samma statiska webbadress gör att de 
inte rankar högt bland sökresultaten trots att de finns indexerade. 

3.1.5 In och utlänkar 

Antalet inlänkar som Företaget har är förhållande få, runt 5 stycken8. Här kan 
det förbättras en hel del när det gäller att införskaffa kvalitetslänkar. 
Själva huvudsidan till Moderbolaget har en hel del fler inlänkar, detta kan nog 
bero på att många ser det som en naturligare startpunkt. Men det är ändå 
viktigt att satsa på inlänkar då det kan göra att rankingen i sökmotorerna 
kommer att stiga. Det är också viktigt att dessa länkar kommer från sidor som 
har relevant innehåll. 

3.1.6 Innehållet på sidorna 

Det är svårt att bedöma innehållet och säga om det är bra eller dåligt. Detta 
beror helt på vilken avsikt man har med sidan, vad det är man vill göra, vilka 
man vill nå osv.  
Det man kan säga någonting om så är det att enligt en tidsstämpel längst ner 
på Företaget webbsida, så indikerar den att webbsidan senast uppdaterades i 
mars 2007. Det man kan säga om sidor med lång tid mellan uppdateringarna 
är att sökmotorerna också väntar längre mellan sina besök till sidan.  

3.1.7 Företaget serps 

När man titta på sökresultaten av en sökning i Google för att se hur, ser den 
ut som följer: 

 
Figur 6 SERP i Google 

                                                
 
8 http://www.backlinkwatch.com/ 
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Detta är då startsidan för Företaget. Google tar titel på sidan, detta visas 
överst i resultatet, sedan tas det första stycket ur sidan så att sökaren får en 
idé om vad sidan handlar om. I grönt visas sedan den faktiska länken till 
sidan, något lång men tydlig i detta fall.  
På många av de andra sidorna framgår det tydligt vad det är för något som 
sidorna handlar om. Det som bör anmärkas är man kan förtydliga detta 
genom att ändra på titeln på sidan. En sökning är ofta ute efter något specifikt, 
då är det bättra att ha nyckelorden först sedan följt av företagsnamnet, 
undantaget är startsidan för Företaget. 

3.1.8 Bilder på sidan 

Vad gäller bilderna på Företaget så är det många bilder som inte har någon 
alt-text. 
 

3.2 Analys av 3 konkurrenter till Företaget  

3.2.1 Konkurrenter 

Det finns 3 primära konkurrenter till Företaget. Konkurrent 1 är Schweiziskt, 
Konkurrent 2 är Tyskt och Konkurrent 3 är ett Amerikanskt företag. Alla dessa 
liknar Moderbolaget, dvs. teknologiföretag, alla med liknande verksamheter 
och inriktade mot samma marknad. 
När man försöker jämföra dessa uppstår det några problem. Det man vill 
jämföra är ju endast den del av företagen som sysslar med samma 
verksamhet osv., det blir ganska svårt då detta generellt handlar om ungefär 
15-30 sidor bland, många gånger, några tusen sidor på hela domänen. Det 
man kan gör är att kika på domänen för att se hur gammal den är, hur länge 
en site har funnits är viktigt i SEO sammanhang. Man kan titta på vilken 
pagerank som domän har, man kan också med verktyg på internet få fram en 
del information om siten, detta kan vara om koden på sidan är validerad enligt 
W3C standard.  

3.2.2 Konkurrerande nyckelord 

Företaget har tagit fram en lista med 10 nyckelordsfraser som är viktiga för 
dem och som är ord som dem gärna vill ligga i topp med i SERP’en. 
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Detta är ju dock ett lite vinklat test i och med att orden fokuserar på 
verksamheten som Företaget bedriver och har fokus på de ord och fraser som 
de tycker är viktiga. Det man får se det som är en liten jämförelse mellan vilka 
ord som förekommer även på konkurrenternas sidor, dvs. vem konkurrent till 
en specifik nyckelordsfras är. Att jämföra nyckelord för flera olika webbsidor är 
också ett problem. Detta på grund av att det är svårt att säga vilka strategier 
som konkurrenterna har. Det kan också ha att göra med hur de olika 
företagen benämner olika produkter. Om man har olika benämning så 
kommer man att i slutändan också få olika nyckelord. Sen är det svårt att 
säga om Företaget konkurrenter har gjort något för att sökmotoroptimera sin 
webbplats. 
Ett problemord för Företaget är ”Produktnamn”. ”Produktnamn” är en av 
Företaget produkter, problemet är dock att detta är starkt associerat med olika 
former av dataspel vilket gör det näst intill omöjligt att slå sig in i toppen bland 
sökmotorerna med detta ord. 
Testet har gjorts på det viset att i tre olika sökmotorer9 har de tio sökfraserna 
skrivits in, både i bred och precis matchning. Ett resultat har noterats bara om 
det ger en träff på de första 100 placeringarna i sökmotorerna. Resultatet 
presenteras i tabellerna 1,2 och 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
9 Efter det att denna undersökning har genomförst har MSN live search blivit bing.com och som efter 
ett samarbete kommer att driva Yahoo’s sökresultat. 



Resultat 

40 

 
 
Test i 
MSN Kon. 1   Kon. 2 Kon. 3   

Företag
et   

 Bred Precis Bred Precis Bred Precis Bred Precis 

Företaget             2 2 
Ord 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Ord 2 N/A N/A 21 N/A N/A N/A 1 N/A 

Ord 3 21 N/A 12 N/A 23 N/A 1 N/A 

Ord 4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 4 
Ord 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 2 
Ord 6 N/A 97 N/A N/A N/A N/A 10 8 
Ord 7 N/A   N/A   N/A   N/A   

Ord 8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Ord 9 N/A N/A 32 28 N/A N/A 26 29 
 N/A = ej topp 100      

Tabell 1 Nyckelordplacering i MSN. 

 
Test i 
Yahoo Kon. 1   Kon. 2 Kon. 3   Företaget   
 Bred Precis Bred Precis Bred Precis Bred Precis 

Företaget             2 3 
Ord 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Ord 2 N/A N/A 89 N/A 78 N/A 48 N/A 

Ord 3 N/A N/A N/A 90 3 24 5 69 
Ord 4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Ord 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Ord 6 N/A N/A N/A N/A 37 32 N/A N/A 

Ord 7 N/A   N/A   N/A   N/A   

Ord 8 N/A N/A N/A N/A 70 N/A N/A N/A 

Ord 9 N/A N/A N/A N/A N/A 74 N/A N/A 

 N/A = ej topp 100      

Tabell 2 Nyckelordplacering i Yahoo. 

 
Test i 
MSN Kon. 1   Kon. 2 Kon. 3   Företaget   
 Bred Precis Bred Precis Bred Precis Bred Precis 

Företaget             2 2 
Ord 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Ord 2 N/A N/A 21 N/A N/A N/A 1 N/A 

Ord 3 21 N/A 12 N/A 23 N/A 1 N/A 

Ord 4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 4 
Ord 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 2 
Ord 6 N/A 97 N/A N/A N/A N/A 10 8 
Ord 7 N/A   N/A   N/A   N/A   

Ord 8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Ord 9 N/A N/A 32 28 N/A N/A 26 29 
 N/A = ej topp 100      

Tabell 3 Nyckelordplacering i Google. 
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3.2.3 Pagerank och Inlänkar 

I tabell 4 har jag valt ut ett antal sidor relaterade till de olika företagen. Dels på 
företagets huvudsida och dels på den sida som är relaterad till 
”verksamhetsområde”. Informationen kommer från pagerank.net10 och 
Yahoos ”site explore”11.  
 
 

Site Sida Pagerank 
Antal 

inlänkar 
Moderbolagetg
roup.com http://www.Moderbolagetgroup.com/en 6   

Företaget 
startsida 

http://www.Moderbolagetgroup.com/en/ 
AboutModerbolaget/Organisation/Moderbolage
tTrainingSystems 
/portal_page.htm 

5 7 

Konkurrent 1 
defence 

http://www.Konkurrent 
1.com/cda1/index.html 5 52 

Konkurrent 2 
start 

http://www.Konkurrent 2.com 6   

Konkurrent 2 
defence, 
simulation and 
training 

http://www.Konkurrent 2.com/Konkurrent 
2/juice?pageID=130859 5 1 

Konkurrent 3 
start http://www.Konkurrent 3.com 5   

Konkurrent 3 
simulation and 
training  info 

http://www.Konkurrent 
3.com/index.php?fid=1976&lang=3 0   

Konkurrent 3 
S&T products 

http://www.Konkurrent 3-defence.com/ 
index.php?fid=1368&lang=3&pdb=1 0 0 

Tabell 4 Pagerank och inlänkar jämfört med konkurrenter 

3.2.4 Analys av konkurrenters webbsidor 

En kort genomgång av konkurrenternas webbsidor med fokus på SEO. 
Kommer att titta på webbplatserna med fokus på titel, innehåll, 
siduppbyggnad, inlänkar mm. 

                                                
 
10 http://www.pagerank.net/pagerank-checker/ 
11 https://siteexplorer.search.yahoo.com/ 
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3.2.4.1 Konkurrent 1 
Konkurrent 1 har en liknande uppdelning på sin sida som Moderbolaget där 
man får leta sig fram till en undersektion där det finns information om det 
konkurrerande verksamhetsområdet. Här finns ett antal undersidor där deras 
produkter och tjänster presenteras. En stor miss här är att titeln på sidorna 
förblir detsamma vilken sida man än går till. Bilderna på webbplatsen saknar 
alt text. Konkurrent 1 använder sig av statisk URL visning. 

3.2.4.2 Konkurrent 2 
Konkurrent 2 har en separat sida för sina produkter och tjänster relaterade till 
området, en underrubrik här finner man det konkurrerande 
verksamhetsområdet. Här finns det underrubriker med olika inriktningar. 
Under dessa rubriker i sin tur presenteras alla produkter som är relaterade till 
området. Konkurrent 2 använder sig av dynamisk URL. Titlarna på de olika 
sidorna är unika. Bilderna saknar dock alt text. 

3.2.4.3 Konkurrent 3 
Från Konkurrent 3’s huvudsida kan man klicka sig vidare till deras sida 
relaterad till den konkurrerande verksamheten. Konkurrent 3 använder sig av 
JavaScript för navigering på sidan, detta kan skapa problem för sökmotorn 
när det ska indexera. Om man kika på Google över antalet sidor som har 
indexerats så är det 135 st., så det faktum att Konkurrent 3 använder 
JavaScript har dock inte helt hindrat dem från att bli indexerade. Detta kan 
bero på åldern på domänen, sidorna kan ha funnits där innan implementering 
av JavaScript, sidorna kan ha länkar till sig från externa siter vilket gör att 
sökmotorn hittar dit på det visat. Kan också finnas en del korslänkar på siten, 
d.v.s. interna länkar. Bilder saknar alt text. Konkurrent 3 använder statisk URL 
visning. Man har dock samma titel på alla sidor. Konkurrent 3 gör mycket bra 
ifrån sig när vi tittar på SERP’s jämförelse, detta beror troligtvis till stor del på 
dess inlänkar. 

3.2.4.4 Konkurrenter jämfört med Moderbolaget 
Rent textmässigt/innehålls mässigt så är alla på nästan samma nivå just nu. 
Ur ett SEO perspektiv så syns konkurrenternas produkter bättre i och med att 
Företaget har valt att lägga sina produkter i en subdomän vilket gör dem lite 
mer osynliga. Konkurrent 3 är den enda som har olika titlar till sina sidor, detta 
är mycket viktigt och här har Företaget en möjlighet att placera viktiga 
nyckelord.  
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4 Resultat 
 

4.1 Förslag till ny SEO strategi 
Förbättringsförslaget kommer att bestå av två delar med konkreta förslag, 
förbättringar on-site och off-site. Som det låter så är on-site alltså ändringar vi 
kan göra på siten, d.v.s. förändringar som görs på koden som sidan är 
uppbyggd av, kan innebära ändringar i titeln på en sida eller formulera om en 
rubrik osv. Off-site innebär i detta fall lite olika strategier för att kunna skaffa 
fler inlänkar till siten. Men också vad man bör tänka på innan man drar igång 
SEO arbetet. 

4.1.1 Initialt arbete och repetition tankeprocess för SEO 

En viktig del är att se till att man har något att jämföra med. D.v.s. hur är 
statusen just nu på sidan. Exempel på detta är att ta reda på varifrån kommer 
trafiken, vilka sökmotorer som generera mest trafik, vilka sökord används för 
att hitta till sidan, hur många inlänkar har jag till sidan, vilken pagerank. Även 
viktiga saker som hur många sidvisningar eller besökare man har, detta så 
man har något att jämföra med vid en senare tidpunkt så man ser att det går 
åt rätt håll. 
Man bör också se över hur man ligger till på sökmotorernas resultat sidor. 
Detta kan göras på det viset som tidigare demonstrerats. D.v.s. ta ett antal 
relevanta ord för företaget, gör en lista av dessa, kan vara 10, 20, 30 ord, sök 
med dessa ord i de största sökmotorerna och notera resultatet. Dessa ord 
måste förekomma någonstans på webbsidan för att det ska ge resultat i 
sökmotorerna.  
När man ser hur man ligger till är det dags att göra lite förändringar, detta 
genom framtagning av nyckelord och nyckelordsanalys. Nyckelord är det ord 
eller fras som någon söker på i sökmotorerna, dessa nyckelord eller 
nyckelfraser måste då återfinna på en webbsida för att dessa ska vara 
sökbara i sökmotorerna. Man kan se nyckelord som; vilka ord/fraser skulle 
kunder eller potentiella kunder använda för att söka reda på företaget eller 
produkter som företaget producerar. Denna process kan man göra för varje 
sida man har, en itterativ process där man granskar det nuvarande innehållet 
och sedan frågar sig hur det kan förbättras.  
Det gäller att etablera vilken som är målgruppen för sidan, vem är det som vi 
vill nå? I Företaget fall är det att få nya kunder eller nya leads. Hur kan man 
nå denna målgrupp? Vilka ord använder potentiella nya kunder för att leta upp 
information inom det aktuella affärsområdet?  
Det gäller att förstå marknaden och veta vad det är som eftersöks. Det kanske 
visare det sig att man måste skapa nya webbsidor för att täcka upp ett 
informationsbehov som finns hos potentiella kunder.  
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Man bör inte låsa fast sig vid endast ord som är för smala, t.ex. produktnamn 
som är svåra att relatera till användningsområdet (exempel på detta är 
GAMER som är en Företaget produkt och nästan helt omöjlig att optimera). 
En god idé är att ta fram ett antal kärnord som man sedan bygger på med 
relevanta ord runtomkring för att bredda sökområdet. 
När man har tagit fram ett antal nyckelord som kan platsa på sidan är tanken 
att man efter detta ska optimera webbsidan utifrån dessa ord. Detta gör man 
genom att placera nyckelorden i titeln på sidan, d.v.s. mellan title-taggarna i 
html-koden, och i rubriker, d.v.s. mellan h1-taggarna(här finns också h2,h3 
osv. ner till h6, men sökmotorerna lägger mest tyngd på h1-taggen, så här ska 
nyckelorden vara). Dessa tv år de viktigaste områdena där nyckelorden ska 
finnas representerade, det är även bra om nyckelord förekommer i den 
inledande texten. Man kan inte räkna med att något kommer ske över en natt, 
SEO är något som implementeras och följs upp för att se hur det går, kanske 
måste man göra förändringar på sidan. 
 

4.2 On-site 

4.2.1 Webbsidans uppbyggnad 

I denna del så kommer några sidor som är intressanta att gå igenom, dessa 
sidor har något eller några saker som kan förbättras ur ett SEO perspektiv.  
Några saker gäller dock alla sidor. 
Generellt för alla sidor är att det står ”Moderbolaget” först i titeln, detta bör 
man ändra på och istället använda Företaget i sin helhet, detta bör också stå 
efter innehålls-titeln på sidan. Denna princip gäller alla sidor förutom start 
sidan för Företaget (som diskuteras nedan). 
 Ex nuvarande titel: ”Moderbolaget – Specialistområde” 
 Ex förslag: ” Specialistområde | Företaget” 
En annan vanligt förekommande sak är att i Google’s SERP får många av 
Företagets sidor en tidsstämpel framför sig. Som exempel kan man titta på 
sidan operations, i SERP’en får denna sida i Google en tidstämpel innan 
texten. Denna tidstämpel är ”13 mars 2007”, detta ger inget bra intryck när 
man som sökare letar efter information. Detta datum stämmer överens med 
den datumstämpel som finns längst ner på sidan där det står ”Last update: 
…”. En enklare uppdatering av dessa sidor med tidstämpel bör ses över.  

4.2.1.1 Företaget – portal page 
Titeln på sidan är inte optimal, sökmotorerna vet inte vad Företaget står för, 
här borde namnet stå med, i och med att de är startsidan bör företagsnamnet 
stå först. Rubriken på sidan är bra med företagets namn som rubrik, texten 
efter inleds också med företagets namn vilket underlättar för så väl Google 
som besökare att bekräfta innehållet på sidan.  
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På sidan finns även en funktion där nyheter gällande företaget presenteras. 
Ur ett sökmotor perspektiv är detta bra då nytt innehåll gillas av sökmotorerna, 
vad som kan vara bra är att länka från texten i nyhetsinläggen till relaterade 
undersidor. 
Google använder titeln på sidan som rubrik i sökresultaten, det gör att det blir 
samma miss här som ovan, dvs. att det kan bli lite svårtolkat och intetsägande 
för den som söker efter startsidan. Här skulle man kunna återigen förstärka 
intrycket genom att ändra titeln på sidan. 
 

 
Figur 7 Startsidan i Google. 

4.2.1.2 Moderbolaget – Delområde 
Som ett till exempel på att titeln på sidorna kan behövas omarbetas är 
gunnery. På sidan finns en lång rubrik som beskriver väldigt väl vad sida 
handlar om, fast som titel finns endast ”delområde”, vilket ger en SERP enligt 
figur 11. Att ha med hela rubriken i titel skulle stärka innehållet och man skulle 
även få med många bra nyckelord i titeln. 

 

 
Figur 8 Gunnery sidan i Google. 

4.2.2 Texter och bilder. 

Det är relativt lite av den text som finns som är bra indexerat i sökmotorerna. 
Räknar man bort flashobjektet och produktdatabasen så är det en relativt tunn 
site, så det borde vara hög prioritet att få dessa synliga. 
Bilder som används bör ha en alt-text för att bättre beskriva innehållet på 
sidan. Är också för Googles bild indexering som används vid bildsök. 

4.2.3 Flash objekt 

En stor svaghet med Företagets webbsida är det flashobjekt som finns på 
sidan. I detta objekt finns det en hel del information om Företaget, och detta är 
ju inte indexerat av Google. Ett exempel på vad som finns tillgänglig nu är att 
använda sig av SWFObject.  
Problemet är också att flashobjektet ligger i en iframe vilket gör att även om 
den skulle vara indexerad så skulle inte den tillgodoräknas Moderbolaget. Att 
flytta detta objekt till sin egen site skulle vara ett steg i rätt riktning. 
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4.3 Off-site 

4.3.1 Ny länkstrategi 

Länkkataloger, se till att få med länk i artiklar om företaget. Att använda sig av 
länkkataloger är ett smidigt sätt att få inlänkar. Det ska helst då vara en 
länkkatalog med inriktning mot företagets verksamhet. En strategi för att söka 
rätt på länkkataloger på internet är genom att använda ord som ”add url”, ”add 
link”, ”add site”, ”submit url” osv. 
Är det så att man blir intervjuad eller skriver en artikel åt någon annan site så 
är det ett utmärkt tillfälle att se till att man har med en länk till Företaget 
webbsida. Ett exempel på detta är denna intervju med Företaget vd. Här finns 
det inte någon länk tillbaka till siten. Detta hade varit ett utmärkt tillfälle att 
försöka få med en länk.  
Ett smidigt sätt att få länkar är att se i fall det är många som länkar till en sida 
som inte finns, d.v.s. en 404 sida. Den kan man då styra om eller be länk 
källan att ändra. 
En annan variant av detta är att söka efter företagsnamnet på internet. 
Genom en snabb sökning på Företaget så hittar man flera företagskataloger 
eller liknande som har information om Företaget. Dessa har ofta en länk från 
sidan till Företaget som inte stämmer. Att kontakta dessa sidor och 
uppdateras deras länk till Företaget är en enkel fix för att skaffa fler inlänkar. 
Den heliga treenigheten när det kommer till att lyckas med att hamna högt 
upp i Google är att ha 1. Organisering, 2. Innehåll och 3. Inlänkar. De först två 
är till för att underlätta för nummer tre. Den viktigaste komponenten för att 
hamna högt upp i SERP'en är att ha många inlänkar till sidan. Det är här 
länkbete kommer in i bilden, d.v.s. skapa något som fastnar och som folk vill 
länka till. Att ta fram en whitepaper, artiklar, något som löser en besökarens 
problem. Här kanske man behöver gå lite djupare med att ta fram en bild av 
vem som är kund och vad det är som man kan göra åt kunden. 
För att underlätta länkning för besökaren kan man ha en påminnelse t.ex. 
”länk hit” och html-koden för att länka till just den sidan. 
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4.4 Förändring i 3 steg 
Ett förslag på hur Företaget i 3 steg ska kunna förändra sin SEO profil. 

4.4.1 Steg 1 

Detta är förändringar som man kan göra nu, dvs. förändringar på siten som 
den är genom att göra små ändringar i koden. 
Det första som man kan ändra är titeln på alla sidor enligt ovan. Är en snabb 
fix för en mycket viktig detalj. Till och börja med att ändra på syntaxen på 
titeln, vad som står där är något som kan ändras efter det att man har gjort 
nyckelords efterforskning. 
En liten uppgradering av sidorna skulle avhjälpa den tidsstämpel som de 
flesta sidorna har fått i Google, vilket snyggar till SERP’en. 
Att göra lämpliga ändringar för flashobjektet, att flytta detta så att den ligger 
på Moderbolaget’s webbsida är ett första steg. Sedan se till att den blir 
indexerad eller att man använder sig av t.ex. SWFObject för att få alternativ till 
flashobjektet att indexeras. 
Se till att alla bilder på siten har en alt-text på. 

4.4.2 Steg 2 

Som ovan fast här lägger vi till en PPC kampanj. Detta för att dels driva mer 
trafik till siten men också för att lära sig mer om vilka nyckelord som fungera 
bäst. Detta kan man se som en form av nyckelord research som man kan ta 
vara på och föra vidare till nästa steg. I en PPC kampanj väljer ju man själv 
vilka nyckelord man vill, då kan man se hur väl de olika orden fungerar. De 
ord som fungerar bäst kan man satsa på och även använda i nyckelords 
research. Ev. Skulle detta steg även fungera som steg 0 då man igentligen 
inte behöver ändra någonting på siten för att driva en PPC kampanj. Men 
långsiktigt så är en genomgående SEO optimering att föredra. 
I detta steg är det också en god idé att försöka integrera produktdatabasen i 
den befintliga sidan. Detta ger sidan mer tyngd och man ger fler av Företaget 
sidor en chans att ranka i sökmotorerna. 

4.4.3 Steg 3 

En helt ny site med fokus från grunden på SEO och PPC. En optimal site där 
Företaget startsida ligger närmre roten.  
Just nu: 
http://www.Moderbolagetgroup.com/en/AboutModerbolaget/Organisation/Mod
erbolagetTrainingSystems/portal_page.htm 
Bättre: 
http://www.Moderbolagetgroup.com/en/företaget.htm 
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Detta är ju förstås endast ur ett SEO perspektiv och inte säkert att det är 
genomförbart på samma sätt. 
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4.5 Checklista 
Att tänka på: 

1. Status just nu på sidan(Används som underlag för status innan 
SEO): 

• Hur många besökare/sidvisningar? 

• Vart kommer trafiken ifrån? 

• Vilka sökord används för att hitta hit? 

• Pagerank just nu? 

• Hur många inlänkar har sidan? 

• Ta fram 10-30 ord/fraser som finns på webbsidan, sök med dessa 
i sökmotorerna, notera placering. 

2. Ta fram nyckelord(att tänka på):  
• Vilka ord används i branschen? 
• Hur skulle en kund eller potentiell kund benämna oss/branschen? 
• Se till att ha ett antal ”kärnord” och bygg sedan ut dessa med 

relevanta ord för att bredda omfånget. 
3. Optimera sidan: 

• Nyckelorden i titel och i rubriker. 
• Bra om nyckelord/fraser förekommer tidigt i texten(detta syns i 

SERP’en) 
• Bilder bör ha alt-text. 

4. Anskaffning av inlänkar: 
• Finns webbsidan på viktiga siter, wikipedia, dmoz.org, Yahoo 

directory? 
• Finns det bransch tidningar som tar emot artiklar? 
• Finns det bransch länkkataloger? 
• Är någon av de befintliga länkarna trasiga? 
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5 Slutsats och diskussion 
 
Man kan göra en jämförelse med sökmotoroptimering och t.ex. företagets 
senast broschyr. Man lägger ner mängder med pengar för att få en riktigt 
snygg och bra broschyr med mycket information, bilder mm. Det man gör 
sedan är att man lägger den nya broschyren i en byrålåda, ingen kommer att 
någonsin att se den. Det gäller att den syns där det räknas. Det första steget 
är att ta fram katalogen och lägga den på skrivbordet, nu syns den. I SEO 
termer betyder det att man ser till att sidan är indexerad och att man syns i 
sökmotorerna. Efter detta kan man ta lite olika vägar för att få ut sitt budskap. 
Man kan köra en PPC kampanj, då betalar vi folk för att dem ska ta upp en 
broschyr och läsa innehållet och hoppas på att de gillar vad de läser. Vidare 
kan man lägga till sin site i länkkataloger. D.v.s. att man ställer ut sin broschyr 
i ett tidningsställ bland en massa andra företags broschyrer, förhoppningsvis 
inom samma bransch för då får man fler relevanta besökare som tar upp och 
tittar i broschyren, relevanta besökare är bra. Det bästa är dock om någon 
individ söker upp en broschyr på egen hand, detta för att han/hon är 
intresserad av vad som står i den, inte bara företagsnamnet. Det bästa som 
kan hända sedan är att individen tyckte att innehållet var så bra att han/hon 
tog kopior på broschyren och gav till sina kollegor. Återigen på SEO språk så 
blir det att denna person antingen skickar länkar till sina kollegor eller att 
personen länkar till webbsidan.  
Det som alltid är viktigast när det gäller SEO är att man skapar innehåll som 
har värde för besökaren. Detta kommer att generera inlänkar som i sin tur 
väger väldigt tungt i sökmotorernas ögon. SEO innebär att man förklarar för 
sökmotorerna vad innehållet på sidan så den inte blir förvirrad, detta gör man 
med de punkter vi har gått igenom i examensarbetets första del. Sedan 
försöker man göra innehållet så tillgängligt och lättnavigerat som möjligt. Där i 
mellan så ingår det ju en hel del moment där man måste bestämma vilka 
nyckelord som man vill använda för att profilera sig i sökmotorerna. 
SEO är lite ett diffust ämne har jag märkt genom arbetets gång. Med detta 
menar jag att mycket av den kunskap som finns på ämnet är sådant som man 
inte alltid kan bekräfta eller säga att det är så det är. Detta beror ju på att man 
inte vet till hundra procent hur sökmotorerna värderar olika saker på en 
webbsida. Man kan genom att titta på sådan som har fungerat tidigare vad 
som fungerar i sökmotorerna, men det finns inget som säger att just det inte 
kan ändras imorgon. Detta är ett ämne som hela tiden behöver bevakning för 
att man ska kunna hålla sig up to date med vad som händer. Jag känner att 
det är skillnad vad som sägs i de böcker som jag har använt som källa och 
vad man kan läsa sig till på olika SEO forum, som då uppdateras snabbare. 
Vad gäller företagets hemsida så finns det en del förbättringsområden som 
man kan ändra på. En del av dessa är relativt snabba fixar och en del är 
sådan som kommer att ta lång tid. SEO är en lång process, ingenting man gör 
en gång sedan är det klart. För att ha en sida som är optimerad på ett bra sätt 
så krävs det hela tiden uppföljning och analys för att kunna nå det resultat 
som krävs. 
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8 Vokabulär 
CSS – Står för Cascading Style Sheet, även kallad stilmall på svenska. 
Används för att forma och styla HTML kod. CSS filer ligger separat från html 
filerna och importeras in i html koden. 
Flash - En teknologi utvecklad av macromedia, används på webben för att ge 
en rikare upplevelse med hjälp av bild ljud rörliga bilder mm. 
Html - Står för Hyper Text Markup Language, används för att bygga 
webbsidor. Med html ger man alla objekt på en webbsida taggar för att sedan 
kunna visas i en webbläsare eller formateras vidare med hjälp av CSS. 
Inlänkar - En länk från en utomstående webbsida till företagets egen 
webbsida 
JavaScript – Ett programmeringsspråk för webben, man kan med hjälp av 
JavaScript utföra mer avancerade funktioner än bara html. JavaScript kan 
dock sätta stopp för sökmotorspindeln. 
Konvertering / Conversion – En konvertering är att omvandla en potentiell 
kund till att ”köpa”. Behöver inte handla just om att sälja något utan det kan 
handla om nedladdningar eller att hittat till en viss sida. Av alla potentiella 
besökare man får till sin sida, hur många av dess kan man få att göra det man 
vill att de ska göra. Man konverterar eller omvandlar besökaren till en 
deltagare på ett eller annat sätt. 
Länkkatalog – En onlinekatalog med många olika länkar. Ett bra sätt att få en 
inlänk är att skicka in sin sida till dessa. 
Nyckelord, även keyword – Ett ord eller fras som man förväntas generera 
många sökningar. 
off-site – Förändringar som sker utanför siten, kan vara att anskaffa sig fler 
inlänkar. 
on-site – Förändringar som sker på siten, kan vara direkt i html koden eller 
större saker som omstrukturering för att göra sidan mer användarvänlig. 
organiskt sökresultat – Det sökresultat som sker naturligt, till skillnad från 
betald sökning. 
Pagerank – Googles algoritm som ger ett värde mellan 0-10 till sidor, där 10 
är det bästa värdet. Värdet är en indikator på hur pass många inlänkar och 
hur kvalitativa dessa inlänkar är. 
PPC – Står för Pay Per Click används när man pratar om betalda kampanjer. 
Robots.txt – Är en enkel textfil som ligger i roten på domänen. Med denna 
kan man stoppa spindel att indexera delar av, eller hela webbsidan. 
SEM - Står för Search Engine Marketing, detta innefattar både betald och 
organisk sökning. 
SEO – Står för Search Engine Optimization, detta innefattar optimering av en 
webbsida för att få så bra organiskt sökresultat som möjligt. 
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SERP – Står för Search Engine Result Page, den sida men får upp efter att 
man har gjort en sökning i en sökmotor. 
Spindel, även spider, crawler – När sökmotorerna indexerar en webbsida 
brukar man säga att den använder spindlar för att göra detta. 
url – Står för Uniform Resource Locator, är helt enkelt addressen till en 
webbsida. 
Web conversion cycle - En modell som används för att beskriva beteendet 
hos användare när de besöker en webbsida. 
 


