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Abstract 
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Abstract 
This examination paper is about creating customer adapted information design and 
well thought out search engine optimization on a website for a hair salon for men. The 
work has been performed in cooperation with the company Hair & Nu, but the result 
is more in general for Barbers. Hair & Nu’s current problem is that they do not have a 
website, and are therefore hard to find with a newly launched website of the intense 
competition prevailing among hairdressers. During the report have these two 
questions been answered: 

• Which customer-related information should be applied to a Barbers website to 
meet the customers need? 
 

• How should search engine optimization be used on a Barbers website to 
improve the search results on Googles search engine? 

Since the review of search engine optimizations results can take up to six months we 
will not be able to perform the analysis  

To answer the questions, we have performed three methods; three interviews, nine 
rival analysis and a survey. These three methods created a good balance through the 
report and strengthen each other’s data. 

The results of the methods shows which customer-related information that is most 
relevant and how to apply it to one’s website, it also shows which keywords and 
technical elements that are most important in the building of search engine 
optimization. 

The implications of our results regarding search engine optimization is relatively 
unclear because the analysis of something that has been applied on a website can only 
be done after two months, and we do not have that time. 

The restrictions are aimed primarily at Google’s unclear answer of how a website 
should be search engine optimized. Even the appearance of beneficial utilities 
emerged during the interviews, and could have been in large part for us in the 
beginning of the process. Interaction design is a topic that could have contributed in 
the structure of our report, but in consideration of the extent is this connection not 
possible. 
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Sammanfattning 
Det här examensarbetet handlar om att skapa kundanpassad informationsdesign och 
genomtänkt sökmotoroptimering på en webbplats åt en frisörsalong för herrar. Arbetet 
har utförts i samarbete med företaget Hair & Nu, men resultatet är mer generellt 
applicerbart för herrfrisörer. Hair & Nu’s nuvarande problem är att de idag inte har 
någon webbplats, och blir därför svårfunna med en nylanserad webbplats i den hårda 
konkurrensen som råder bland frisörsalonger. Under rapportens gång har följande två 
frågeställningar besvarats: 

• Vilken kundrelaterad information skall tillämpas på en herrfrisörs webbplats 
för att uppfylla kundgruppens behov? 
 

• Hur ska sökmotoroptimering användas på en herrfrisörs webbplats för att 
förbättra sökresultatet på Googles sökmotor? 

Eftersom granskningen av sökmotoroptimeringens resultat kan ta upp till sex månader 
kommer vi inte kunna utföra den analysen 

För att besvara frågeställningarna har vi utfört tre datainsamlingsmetoder; tre 
intervjuer, nio konkurrentanalyser och en enkätundersökning. Dessa tre metoder 
skapade en balans genom rapporten och stärker varandras data. 

Empirin från metoderna visar vilken kundrelaterad information som är mest relevant 
och hur man ska applicera det på ens webbplats. Det visar även vilka sökord och 
tekniska element som är viktigast i uppbyggnaden av sökmotoroptimeringen. 

Implikationerna av vår empiri angående sökmotoroptimering är relativt oklart 
eftersom analysen av det som applicerats på en webbplats endast kan göras efter två 
månader, och vi hade inte den tiden. 

Begränsningarna syftar främst till Googles otydliga facit på hur en webbplats ska 
sökmotoroptimeras. Även uppkomsten av fördelaktiga hjälpprogram framkom under 
intervjuerna, och kunde varit till stor del för oss i början av processen. 
Interaktionsdesign är ett ämne som skulle kunna ha tillförts i uppbyggnaden av vår 
rapport, men med hänsyn till omfattningen har inte denna koppling gjorts. 
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1 Introduktion 
 
Kursen Examensarbete 15hp har utförts inom Kandidatpåbyggnad Informatik på 
Tekniska Högskolan i Jönköping. Kursen pågick under vårterminen 2015. Studien har 
utförts tillsammans med en utvald uppdragsgivare, men största fokus har varit på 
rapportens utförande för ett generellt applicerbart resultat. 

1.1 Bakgrund 
 
Hair & Nu är en frisörsalong belägen i centrala Jönköping. Salongen riktar sig till män 
i alla åldrar. Hair & Nu utför klippning, rakning och skäggvård. Uppdragsgivarens 
egen affärsidé är snabb service med priser i ett mellansegment. Deras huvudsakliga 
problem är att de i nuläget inte har någon webbplats, utan håller den digitala 
kontakten med sina kunder endast via Facebook. Hair & Nu är ett växande företag 
som inom en snar framtid ska revidera verksamheten. Detta gav oss en möjlighet till 
att hjälpa dem utforma kundanpassad informationsdesign och genomtänkt 
sökmotoroptimering på deras webbplats, som i sin tur förbättrar integration och 
kommunikation med deras nuvarande och potentiella kunder. 

Rapporten syftar till sökmotoroptimering och informationsdesign på en herrfrisörs 
webbplats. I och med denna studie har resultatet vi fått fram även kunnat tillämpas på 
en mer generell nivå, eller användas av liknande företag med liknande problem och 
målsättning. Rapportens empiri stödjer sig en del på vår uppdragsgivares kundgrupp, 
men vi har förståelse för vårt subjektiva resultat och det kan även användas i mer 
objektivt syfte. 

Sökmotoroptimering, eller Search Engine Optimizing (SEO), är ett verktyg som 
används för att generera fram relevanta webbplatser utifrån de sökord som användaren 
applicerat i sin sökning. I fortsatt text har sökmotoroptimering förkortats SEO. När 
användaren skriver sitt sökord eller fras undersöker en algoritm sina databaser och 
genererar i sin tur fram länkar till webbplatser som matchar användarens sökning 
(Ledford, 2009). 

Googles sökmotor är just nu dominerande bland de konkurrerande söktjänsterna. 
Företaget Google har väldokumenterade anvisningar om hur man använder deras 
tjänster och det finns omfattande litteratur inom ämnet, därför finns det goda 
möjligheter till fördjupning och implementering. Att lägga fokus på en specifik 
sökmotor skapar en väl optimerad webbplats, och att välja Google medför goda 
möjligheter till ett lyckat resultat. 

1.2 Problembeskrivning 
 
Hair & Nu har för nuvarande ingen webbplats, och blir då svårfunna i den hårda 
konkurrens som råder allmänt bland frisörsalonger. I samband med uppdaterade 
webbplatser tillkommer också SEO som numera blir ett allt mer viktigt verktyg för att 
synas i relevanta sammanhang på olika sökmotorer. Hair & Nu´s webbplats kommer 
ha stora svårigheter i att synas på Googles sökmotor om den inte optimeras efter 
Googles riktlinjer, och om det inte sker kan det medföra att inga kunder finner deras 
webbplats. 
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Nu för tiden är det allt lättare för varje enskild individ att skapa sig en egen webbplats. 
Detta leder till att fler webbplatser som byggs inte är anpassade för användaren, inte 
är informationsmässigt korrekta, eller har en informationsdesign som är lätt att förstå. 
När man bygger en webbplats gäller det att hålla sig till strukturerade metoder och 
riktlinjer (Lawrence & Tavakol, 2007). 

Googles sökmotor är dominerande i Sverige och är väldigt viktig för att driva 
användare till att besöka ens webbplats. Om man inte optimerar efter deras riktlinjer 
syns inte webbplatsen i toppresultatet och kan därför medföra att ingen hittar den. 
Många förlitar sig på stora sökmotorer som Google, och om webbplatsen inte 
påträffas tidigt påverkas trafiken negativt. Därför behöver man optimera webbplatsen 
så målgruppen kan finna den med sina sökord (Miller, 2009). 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta examensarbete var att skapa kundanpassad informationsdesign och 
genomtänkt sökmotoroptimering på en webbplats åt en frisörsalong för herrar. Nedan 
följer två frågeställningar som har varit en central del genom hela arbetet. 

• Vilken kundrelaterad information skall tillämpas på en herrfrisörs webbplats 
för att uppfylla kundgruppens behov? 
 

• Hur ska sökmotoroptimering användas på en herrfrisörs webbplats för att 
förbättra sökresultatet på Googles sökmotor? 

1.4 Omfång och avgränsningar 
 
Rapporten är uppbyggd av två frågeställningar. Den första behandlar 
informationsdesign och den andra behandlar SEO. Dessa två har många aspekter som 
är lika, och därför överlappar många delar varandra. Men den största delen av 
rapporten har behandlat andra frågeställningen, eftersom informationsdesign är en del 
av SEO. 

Rapporten behandlar bland annat vilket innehåll en herrfrisörsalong behöver på sin 
webbplats. Just innehållet på en herrfrisörs webbplats har avgränsats till textinnehåll, 
därför har inte någon designprocess eller visuell tjänst utförts i denna rapport. 
Eftersom informationsdesign är ett brett ämne har vi även valt att endast fördjupa oss i 
textbaserad informationsdesign. 
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Figur 1. Statistik över Sveriges användning av Googles Sökmotor från Statcounter 
Global Stats 

Eftersom det finns flera etablerade sökmotorer har vi valt att avgränsa oss till enbart 
Googles sökmotor. Enligt Statcounter Global Stats (2015) är Google dominerande och 
har stått för 93,84 procent av alla sökningar i Sverige senaste året, därför har vi valt 
att fokusera på den. Genom att fokusera på Google har vi kunnat gå djupare in i deras 
riktlinjer och göra webbplatsen väl optimerad för just deras söktjänst. 

För att kunna se resultat av den SEO vi utfört behövs mer tid än de två månader vi 
haft på oss. Därför har rapporten redovisat grunden till en väl optimerad webbplats 
med SEO, men mätningen av resultatet har lämnats öppet för att tillåta vidare 
forskning inom ämnet.  

För att underlätta vår enkätundersökning tog vi hjälp av en iPad-applikation. Detta 
gav en bättre sammanställning av resultatet, men också ett smidigare sätt för 
kundgruppen att besvara frågorna. Eftersom det finns applikationer som är 
lättillgängliga och väl utformade valde vi att avgränsa oss genom användning av en 
redan existerande applikation. 

1.5 Disposition 
 
Nästa avsnitt i rapporten visar de metoder vi använt, och för att beskriva hur de 
hänger ihop med våra frågeställningar finns det en sektion som förklarar 
integrationen. I metodsektionen har det skrivits om arbetsprocess, datainsamling och 
trovärdighet för de metoder vi har valt att applicera. Efter metoderna finns teoretiskt 
ramverk där teorier förklaras för att skapa ett grundperspektiv i ämnet. Även i 
teoretiskt ramverk visar vi kopplingar mellan de teorier och de frågeställningar vi har. 
Nästa del innehåller empiri, vilket är det kapitel som beskriver den data som samlats 
in genom studiens olika metoder. Därefter kommer analyskapitlet och där har 
analysen genomförts baserat på behandlad teori och insamlad empiri, alltså ett resultat 
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av studien baserat på tidigare formulerade forskningsfrågor och syfte. Efter analysen 
finns diskussion och slutsatser. Detta kapitel ger en sammanfattande beskrivning av 
studiens resultat. Rapporten avslutas med referenser och bilagor. 
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2 Metod och genomförande 
 
I det här avsnittet presenteras de metoder som vi valt att använda i vår studie. 
Metoderna har bistått med information som ger oss ett underlag för att kunna besvara 
rapportens syfte och frågeställningar. För att besvara våra frågeställningar har vi valt 
att blanda kvalitativa och kvantitativa undersökningar, och vi gjorde det med tanken 
att få data från två olika infallsvinklar. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
 
Frågeställning 1 

• Vilken kundrelaterad information skall tillämpas på en herrfrisörs webbplats 
för att uppfylla kundgruppens behov? 

För att besvara vår första frågeställning i rapporten har den huvudsakliga metoden 
varit att samla in data genom en enkätundersökning. Undersökningen har utförts på 
uppdragsgivarens befintliga kunder, och enkäten är utformad på ett sätt som gör det 
lätt för den befintliga kundgruppen att besvara de frågor som framställts. Detta har 
gett kvantitativ data som på ett sätt kan appliceras på den framtida webbplatsen. För 
att ta reda på redan existerande data kring ämnet informationsdesign har vi använt oss 
av litteraturstudier. Litteraturens innehåll gav oss förkunskap inom ämnet, samt 
hjälpte uppbyggnaden av frågeformuläret.  

Genom att vi använt oss av en konkurrentanalys kan första frågeställningen få data 
som påvisar vilket textinnehåll och vilka strategier som är viktigast att använda på en 
herrfrisörs webbplats. 

Frågeställning 2 

• Hur ska sökmotoroptimering användas på en herrfrisörs webbplats för att 
förbättra sökresultatet på Googles sökmotor? 

För att besvara rapportens andra frågeställning har vi valt att göra tre intervjuer, en 
enkätundersökning, nio konkurrentanalyser och omfattande litteraturstudier. De tre 
intervjuerna skedde hos tre etablerade företag som arbetar inom SEO-branschen. Där 
samlades data in för att sedan jämföras med våra andra datainsamlingar. 
Enkätundersökningen utfördes på vår uppdragsgivares befintliga kunder för att få ett 
resultat med kontrollerad kundgrupp. Enkätundersökningen gav ett generellt resultat 
för herrfrisörer eftersom alla har män som målgrupp. Konkurrentanalyserna utfördes 
på andra lokala herrfrisörsalongers webbplatser för att ta reda på deras strategier. De 
litteraturstudier som utförts behandlar fakta kring frågeställningen, och kan sedan 
jämföras med de andra metoderna. Litteraturstudiernas data beskrivs i det teoretiska 
ramverket. Dessa metoder har samlat in data inom samma område, men från olika 
infallsvinklar, vilket har skapat en helhet till empirin. 
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2.2 Intervju 
 
För att erhålla information om SEO har vi utfört intervjuer. SEO är ett djupt ämne och 
därför har vi intervjuat personer som arbetar och är insatta i branschen. Kontakten 
skedde med tre utvalda företag, dessa var NOGA, NY och Grand Public. Vi 
intervjuade dessa företag för att de är etablerade inom SEO i Jönköping, och därför 
gav det ett kvalitativt resultat. Vi fann dessa företag genom en enklare typ av research 
på internet. Under mötet ställdes frågor som kunde besvaras öppet för att kunna 
fördjupa oss i hur man går tillväga, men samtidigt för att intervjupersonen skulle få 
berätta öppet. Intervjuerna var semistrukturerade för att göra metoden kvalitativ. 
Semistrukturerad innebär att frågorna har öppna svarsmöjligheter och följdfrågor kan 
ställas. Genom dessa kvalitativa intervjuer har vi fått reda på hur branscherfarna 
arbetar med SEO och implementerar det i sina kundprojekt, vilket var till nytta i vår 
studie. 

2.3  Enkätundersökning 
 
Med hjälp av en enkätundersökning har vi fått kvantitativ data som kunde bearbetas 
och sammanställas till djupgående slutsatser. Denna enkätundersökning innehöll 
flervalsfrågor för att göra resultatet kvantitativt och tydligt. För att resultatet skulle 
anpassas så väl som möjligt för uppdragsgivarens kundgrupp har 
enkätundersökningen lämnats till de existerande kunderna på frisörsalongen. Det 
medförde att vi hade kontroll på att svarsresultaten kom från den rätta kundgruppen. 
Detta utvärderades och sammanställdes till ett fulländat slutresultat. Enkäten innehöll 
frågor kring innehållet på en herrfrisörs webbplats, samt vilka sökord de använder vid 
användning av olika sökmotorer. För att underlätta kundernas medverkan i 
undersökningen tillämpades en iPad-applikation. Applikationen som användes hette 
Loop och valdes för sina goda recensioner och för att den var på svenska. 
Applikationen gjorde det enkelt för dem att besvara frågorna. Applikationen 
underlättade även för oss, genom att läsa av data och skapa diagram utav 
svarsresultaten. Eftersom enkäten utfördes genom en iPad-applikation uppkom det 
bortfall i svaren på frågorna, det var för vi inte hade något tvång av att besvara 
frågorna. 

För att göra enkäten väl formulerad och planerad följde vi Kyléns riktlinjer till en 
fulländad enkätundersökning. Vi använde tre av hans fyra steg. Första steget var att 
göra ett utkast som testas på tre-fem testpersoner, som sedan får utvärdera enkäten 
och komma med konstruktiv kritik. Andra steget var att justera och skapa en 
slutversion av enkäten. Tredje steget blev att lämna ut slutversionen till kundgruppen 
för att sedan samla in data (Kylén, 2004). Vi valde att inte utföra det fjärde steget för 
det berörde inte vår typ av undersökning. 

2.4  Konkurrentanalys 
 
Genom att analysera konkurrenternas SEO kunde vi utvärdera vilka strategier som 
kunde användas för att nå resultat med högre prioritet på Googles sökmotor. För att få 
ett pålitligt resultat har vi analyserat nio lokala konkurrerande webbplatser inom 
herrfrisörsbranschen. Med hjälp av empirin från detta kunde vi använda oss av 
liknande strategier, samt tillämpa den data som vi fått av våra litteraturstudier, 
intervjuer och vår enkätundersökning. Vid sammanställningen av resultatet användes 
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de mest dominerande strategierna för bästa sökresultat på Google. 
Konkurrentanalysens insamling av sökord skedde på konkurrenternas startsidor, av 
den anledningen att de mest relevanta sökorden appliceras där. 

2.5  Arbetsprocessen 
 
Studiens arbete började med att utföra ett antal litteraturstudier för att få en struktur 
och god grund till fortsatt arbete. Litteraturstudierna tog upp relevant innehåll om 
informationsdesign, SEO och de olika metodval som gjorts. Enkätundersökningen och 
intervjuerna skedde under samma tidsspann. Enkäten lämnades ut till 
uppdragsgivarens kundgrupp. Intervjuerna skedde med tre företag vid bestämda 
mötestider. Efter att dessa datainsamlingar var klara fanns det en förståelse för SEO 
och informationsdesign, vilket gjorde att konkurrentanalysen kunde utföras. 
Konkurrentanalysen utfördes sist för att veta vad som skulle analyseras hos 
konkurrenterna. När alla datainsamlingar var gjorda presenterades datan i empirin för 
att sedan bli analyserad i analyskapitlet. 

2.6  Datainsamling 
 
Studiens datainsamling bestod av tre metoder som skapade ett resultat som väger upp 
varandra genom jämförelser och slutsatser. De datainsamlingsmetoderna vi använt 
består av en enkätundersökning, tre intervjuer och nio konkurrentanalyser. Vår 
kvantitativa enkätundersökning utfördes på uppdragsgivarens kundgrupp. Frågorna 
syftade mestadels till innehållet på en herrfrisörs webbplats men innefattade även 
frågor om SEO. För att samla in data kring SEO valde vi att använda kvalitativa 
intervjuer med etablerade företag i närområdet. För att sedan granska och samla in 
data om existerande SEO och informationsdesign har vi tillämpat en 
konkurrentanalys.  

Genom att även använda sig av litteraturstudier gav det en innehållsrik bakgrundsbild 
av de delar som berörs i rapporten. I analysen jämfördes resultatet från metoderna 
med delarna i det teoretiska ramverket. 

2.7  Dataanalys 
 
I våra kvalitativa intervjuer uppkom omfattande data, och det kunde medföra stora 
skillnader i hur intervjun fortlöpte vid en semistrukturerad intervju. Därför har vi 
analyserat den data som återkom på flertalet av intervjuerna, och även det som hade 
någon koppling till våra andra datainsamlingar. 

Vår enkätundersökning var av kvantitativ form och medförde därför data i diagram 
och statistik. Utifrån hur uppdragsgivarens kundgrupp besvarade frågorna, har 
diagram skapats, och angett vad som var mer eller mindre dominerande. Enkätens 
data har kopplingar till andra datainsamlingar. 

För att se hur vårt ämne fungerade i dagsläget gjorde vi en konkurrentanalys på nio 
företag i närområdet. Data från analysen samlades i diagram för att lätt kunna 
urskiljas och ge läsaren en lättare förståelse av den empiri som framkommit. Även 
dessa data har kopplingar till andra datainsamlingar som gjorts. 
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2.8 Trovärdighet 

2.8.1 Metod – Intervju 
 
Genom att vi intervjuade tre olika företag som dagligen arbetar med SEO gav det 
tillförlitlig data för studien. För att sedan granska det resultat som framkom från våra 
intervjuer, kunde dessa företag jämföras och kontrolleras inbördes. Alla intervjuer 
spelades in för att vi skulle kunna lyssna genom samtalen upprepade gånger, men 
också för att skapa en trovärdighet och stadig grund till intervjuernas data. 

Om vi hade intervjuat fler företag hade resultatet blivit bredare och andra 
uppfattningar hade kunnat påvisas. Men eftersom vi såg ett sådant enhetligt resultat 
tror vi inte att resultatet hade påverkats. 

2.8.2 Metod - Enkätundersökning 
 
Enkätundersökningen utfördes hos vår uppdragsgivare. Deras kunder besvarade 
utvalda frågor som rör informationsdesign och sökmotoroptimering på en herrfrisörs 
webbplats. Eftersom uppdragsgivarens kundgrupp endast är män vet vi att svaren kom 
från rätt grupp av användare. Enkäten var av kvantitativ modell och gav kundgruppen 
en förståelse för hur frågorna skulle besvaras. Tre testpersoner användes för att 
kontrollera enkäten innan den applicerades i direkt kontakt med företaget och deras 
kundgrupp. 

Om vi själva hade lämnat ut enkätundersökningen till kundgruppen hade bortfallet 
förmodligen förminskats, eftersom vi hade varit mer benägna att få fler svar. Ingen 
fråga var obligatorisk att besvara, vilket resulterade i ett antal bortfall. Om vi hade 
gjort alla frågor obligatoriska hade det inte blivit något bortfall, men kunde istället ha 
resulterat i färre antal svar. Vi bad inte kundgruppen skriva sin ålder eftersom vi ansåg 
att det inte spelade någon betydande roll. 

2.8.3 Metod - Konkurrentanalys 
 
Analysen skedde hos nio konkurrenter som har lyckats med sina strategier inom SEO, 
vilket gav möjligheter till att finna ett allmänt mönster. Detta tillvägagångssätt kunde 
vi sedan ta del av och applicera på webbplatsen för att nå ett bättre sökresultat. 

Fler konkurrenter kunde bli analyserade, men eftersom nio stycken är det 
genomsnittliga resultatet på förstasidan av Googles träffresultat valde vi att utföra nio 
konkurrentanalyser. 

2.8.4 Litteraturstudier 
 
Litteraturstudierna gav en grundlig och viktig beståndsdel i uppbyggnaden av 
rapporten. Genom att referera till existerande litteratur, stärker det trovärdigheten i 
undersökningar och rapporten i helhet. 
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2.8.5 Vald uppdragsgivare 
 
Att utföra dessa studier hos en vald uppdragsgivare skapade trovärdighet i det resultat 
som presenteras i rapporten. Undersökningar utfördes på företagets nuvarande 
kundgrupp och skapar ett mer precist resultat, samt ger bra underlag för kommande 
undersökningar inom samma område. 

2.9 Metodteorier 
 
För att styrka upp våra metodval har vi gjort litteraturstudier om varje metod, det 
skapar trovärdighet och balans i rapportens helhet. 

2.9.1 Konkurrentanalys 
 
För att kunna få tillräcklig information och insyn hos konkurrenter görs en 
konkurrentanalys. Detta ger en insikt i hur konkurrenterna agerar och vilka strategier 
dem använder sig av i olika sammanhang. Det finns två olika strategier för a kunna 
förstå marknaden och konkurrenterna. En av dem utgår från den efterfråga som 
kunderna har. Den andra strategin behandlar det utbud som återfinns hos 
konkurrenterna, som teknik och resurser som överensstämmer med den egna 
verksamheten (Shankar & Carpenter, 2012). 

När identifiering av konkurrenter görs, är det viktigt att se till riktade framgångar. 
Tyngdpunkten med att analysera andra företag som nått framgångar i branschen, ger 
en bild av ett speciellt tillvägagångssätt. Eftersom framgångsrika företag har skapat 
resurser och utvecklat organisationen under tiden, är det viktigt att analysera dem 
noggrant och detaljerat (Clark & Montgomery, 1999). 

2.9.2 Intervju 
 
Samtalet och mötet med en eller flera personer skapar de bästa förutsättningarna för 
att få reda på hur de som blev intervjuade tänker och känner. Den intervjuade talar 
fritt utifrån de frågor som ställs och vid otydligheter går det ställa följdfrågor för att 
förstå vad personen vill tala om. Att använda intervju som metod är en god väg till att 
få svar från så många som möjligt (Kylén, 2004). 

Det går att välja mellan en öppen eller styrd intervju. I strukturerade intervjuer finns 
det färdiga frågor som intervjuaren ska se till att bli tillräckligt besvarade. Om 
frågorna hade varit lättare hade en enkätundersökning kunnat användas, men då hade 
det troligen resulterat i färre svar. Vid öppna intervjuer har intervjuaren med sig breda 
frågeområden som ska uppfyllas. Vid varje fråga låter man den intervjuade först 
berätta fritt, varefter man styr samtalet åt det håll som uppfyller ens frågeområden 
(Kylén, 2004). 

2.9.3 Enkätundersökning 
 
Enkät är en skriftlig förfrågan som är menad till många mottagare som ska besvara 
enkäten i någon form. Den här metoden har fördelen att den besvaras av många och 
alla besvarar samma frågor. Vid utformning av enkäten ska man tänka på att använda 
ett enkelt och tydligt språk, och utan ledande frågor. De svar som kommer in genom 
enkäten kan tolkas och sammanställas på olika sätt, och många frågetyper ger 
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möjlighet till statistisk bearbetning och analys. Vid frågor med fasta svarsalternativ är 
frågorna lätta att besvara och bearbeta. Man måste dock tänka på att givna alternativ 
påverkar den som svarar, men vid flera utfrågningar visar datan den äkta empirin 
(Kylén, 2004). 

Kylén skriver om ett antal steg som kan följas för att lyckas med en 
enkätundersökning. Innan första steget utförs skall uppdraget vara klart formulerat 
och det ska vara tydligt vad som skall göras. Först görs ett utkast som testas på tre-
fem vänner eller kollegor som kan utvärdera enkätens upplägg och komma med 
konstruktiv kritik. Efter det justerar man det som testpersonerna nämnt och skapar en 
slutversion. Slutversionen lämnas sedan ut till kundgruppen för att slutligen samla in 
data (Kylén, 2004). 
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3 Teoretiskt ramverk  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 
Frågeställning 1 

• Vilken kundrelaterad information skall tillämpas på en herrfrisörs webbplats 
för att uppfylla kundgruppens behov? 

För att ge ett teoretiskt ramverk till den första frågeställningen beskrivs följande 
områden i det teoretiska ramverket: Informationsinnehåll, Informationsprinciper & 
riktlinjer och Informationssökning på webben. Del ett i vårt teoretiska ramverk 
handlar om att inte utesluta information som är nödvändig för kundgruppen. Det 
handlar också om att använda sig av viktiga segment, som till exempel prisuppgifter. 
Just prisuppgifter innefattar en viktig del för kundgruppen och är på så sätt viktig att 
ta hänsyn till i våra undersökningar. Andra delen innehåller begreppet 
informationsdesign. Informationsdesign syftar till att anpassa texter, innehåll och 
disposition för att anpassa till kundgruppens nivå. I vårt fall är detta en viktig detalj 
för att kunna kommunicera på rätt sätt med kundgruppen. 

Den tredje delen i teoretiskt ramverk innehåller delar som berör både information och 
SEO. Informationssökning på webben handlar om på vilket sätt användaren söker 
information på webben. En typ av sökning är sökning utan mål, vilket betyder att 
användaren söker efter ord/fraser på en sökmotor. Detta har en viktig koppling till 
båda våra frågeställningar. I och med sökningar på en sökmotor måste vi 
implementera innehållsrika texter, rubriker och allmänt innehåll på en herrfrisörs 
webbplats för att kunna få en bättre sökträff från användaren. Detta ger en viktig 
koppling mellan informationsinnehåll och SEO. 

Frågeställning 2 

• Hur ska sökmotoroptimering användas på en herrfrisörs webbplats för att 
förbättra sökresultatet på Googles sökmotor? 

För att ge ett teoretiskt ramverk till den andra frågeställningen skriver vi om följande 
områden i det teoretiska ramverket: Sökmotoroptimering (SEO), Hur fungerar 
sökmotorer?, Hur fungerar sökmotoroptimering?, Googles sökmotor, Mobilanpassad 
webbplats och Optimera en herrfrisörs webbplats för Googles sökmotor. Första delen 
som behandlas kring den andra frågeställningen är sökmotoroptimering för att det ger 
en grundlig och betydande start till fortsatta studien. Sökmotoroptimeringens 
teoretiska ramverk skapar en förståelse kring ämnet och ger frågeställningen en grund 
som den kan stå på hela vägen genom studiens arbete. Hur fungerar sökmotorer? är 
den andra delen som behandlar frågeställningen och den delen behandlas för att det 
ger en viktig del i förståelsen kring ämnet. För att förstå hur sökmotoroptimeringen 
fungerar måste mjukvaran först förklaras, och därför tar vi upp om hur sökmotorer 
fungerar. Den tredje delen som vi tar upp är Hur fungerar sökmotoroptimering?, vilket 
är den största byggstenen till frågeställningen. Hela frågan grundas på 
sökmotoroptimering och därför har vi gått djupt inom ämnet med hjälp av våra 
metodval. Den fjärde delen vi tar upp som behandlar frågeställningen är Googles 
sökmotor, vilket också är en viktig del. Tidigare litteraturstudier visade att det är 
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rekommenderat att fokusera på en sökmotor och att det var Google man skulle 
fokusera på. Därför har vi avgränsat oss till just Google och har med det i vår 
frågeställning. Femte delen handlar om mobilanpassad webbplats vilket berättar hur 
viktigt det är med just en mobilanpassad webbplats i Googles nya system. Sista delen 
handlar om hur man optimerar en webbplats för Googles sökmotor. Här tar vi upp 
grundlig information för uppbyggnaden av en SEO-optimerad webbplats. Den här 
informationen är mycket god vid analyser och slutsatser gentemot våra 
datainsamlingar. 

 

3.2 Informationsdesign 

3.2.1 Informationsinnehåll 
 
Genom att optimera en webbplats användarvänligt, trovärdigt och förse den med så 
nyttigt innehåll som möjligt, leder det till att kundgruppens avsikt att använda 
webbplatsen förbättras. Detta resulterar också i att använda sig av fruktbar och 
återkommande fakta för att vinna förtroendet hos den existerande besökaren (Hsu & 
Walter, 2015). 

Undersökningar som gjorts visar en generell bild om vilket informationsinnehåll som 
finns på olika typer av webbplatser. Resultatet påvisar också att dem som designar 
webbsidor ofta utesluter viktig och relevant information. Detta kan till exempel gälla 
de prisuppgifter som finns på webbplatsen. Eftersom priset ofta är en avgörande 
faktor för kunden är det viktigt att se till den breda målgruppen, och därför utveckla 
en mer detaljerad beskrivning av priset på de olika tjänsterna som utlovas. Vikten av 
att utesluta information som är onödig och inte passar i sammanhanget är också en 
avgörande faktor för att inte förvirra och vilseleda kunden (Hasley & Gregg, 2010). 

3.2.2 Informationsprinciper & riktlinjer 
 
När information presenteras är det viktigt att ta hänsyn till vilken målgrupp som ska ta 
del av innehållet. Informationen som visas ska hjälpa användaren att förstå, grundligt 
framställa syftet och uppfylla målet med webbplatsen. Textinnehållet ska vara 
användbart, koncist och tydligt utformat för att passa den nivån som målgruppen 
befinner sig på. Det är också viktigt att testa texter och sammanhang med den 
målgrupp som innefattas (Lipton, 2007). 

Ofta kompliceras språk, texter och bilder för den tänkta målgruppen. Detta gör att de 
som designar kommunikationen är kunniga och medvetna om upplägget av 
informationen. I dagsläget är information konstruerad så att det djupt påverkar 
människor i vår närhet. Observans, tydlighet och läsbarhet är några viktiga 
beståndsdelar inom informationsdesign. Väl utformat informationsmaterial har en 
konkret struktur, betydelsefullt innehåll och är läsbart för den avsedda kundgruppen. 
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Det finns designprinciper som innefattar både allmänna och specifika riktlinjer. Med 
hjälp av forskning har det varit möjligt att framställa fyra grupper med sexton olika 
designprinciper. 

“Functional principles” includes six principles: defining the problem, 
providing structure, providing clarity, providing simplicity, providing 
emphasis, and providing unity. 
 
“Administrative principles” includes four principles: information access, 
information costs, information ethics, and securing quality. 
 
“Aesthetic principles” includes two principles: harmony, and aesthetic 
proportion.  
 
“Cognitive principles” includes four principles: facilitating attention, 
facilitating perception, facilitating mental processing, and facilitating memory. 

(Pettersson, 2014, s.44). 

3.2.3 Informationssökning på webben 
 
Det finns två olika sätt för att hitta information på Internet. Det ena sättet syftar till en 
målinriktad sökning, där användaren innehar specifik information och gör därför en 
sökning med en direkt webbadress. Det andra sättet handlar om sökning utan mål, och 
görs då ifrån en sökmotor (Hsu & Walter, 2015). 

 

3.3 Sökmotoroptimering 
 
Sökmotoroptimering, eller Search Engine Optimizing (SEO) är ett verktyg som 
används för att generera de mest relevanta sökorden på en webbplats. När användaren 
skriver sitt sökord eller fras undersöker en algoritm databaser och genererar i sin tur 
fram länkar till webbplatser som matchar användarens sökning (Ledford, 2009). 

3.3.1 Hur fungerar sökmotorer? 
 
En sökmotor är uppdelad i två delar, en baksida och en framsida. På baksidan är det 
en programvara som använder algoritmer för att hitta och samla in information om 
webbplatser. Den information som samlas in är oftast sökord eller fraser som är 
möjliga indikatorer på vad som finns på webbplatsen. Denna information indexeras 
och lagras i en databas. På framsidan av sökmotorer är det ett användargränssnitt där 
användarna skriver in ett sökord - ett ord eller en fras - i ett försök att hitta 
information. När användarna klickar på sökfunktionen undersöker algoritmen den 
information som ligger i databasen och hämtar länkar till webbplatser som verkar 
matcha söktermen som användaren angett (Ledford, 2009). 
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3.3.2 Hur fungerar sökmotoroptimering? 
 
Nyckeln till att öka sin sökmotorranking är att optimera sin webbplats för sökningar, 
det vill säga ge sökmotorerna vad de letar efter. Sökmotoroptimering kan handla om 
allt från design av webbplatsen till den text som placeras på varje sida. Optimera 
webbplatsen för varje element, eller för så många som möjligt, för att öka sin 
sökmotorranking (Miller, 2009). 

De mest grundläggande elementen inkluderar följande: 

• Start- och slutsidor 
• Sidtitlar 
• Webbplatsens innehåll 
• Webbplatsstruktur 

Det finns fler element att tänka på, som t ex sökord, länkar, HTML-element och 
META-taggar. Allt detta innebär förståelse för att begreppet sökmotoroptimering inte 
bygger på någon enskild faktor, utan är istället baserat på ett stort antal element och 
strategier. Det är en pågående process som inte slutar när webbplatsen är online. 
Sökmotorer förändras ständigt, och de metoder och strategier som används för att 
uppnå hög ranking måste följa med i förändringen (Ledford, 2009). 

3.3.3 Googles sökmotor 
 
Google har världens mest använda sökmotor när det gäller sökningar och användare. 
Varje månad är Google ansvarig för 55 till 65 procent av alla sökningar via 
sökmotorer i USA, och deras marknadsdel är ännu högre i de flesta andra länder. Mer 
än hälften av alla sökningar som sker via sökmotorer sker via Google varje dag, vilket 
gör dem till en dominerande aktör inom ämnet. Om man inte optimerar sin webbplats 
efter Googles riktlinjer kan man tappa mer än hälften av sin potentiella trafik (Miller, 
2009). 

Googles sökmotor är överlägset störst sett till antal användare per dag. I bara Sverige 
står Google för hela 98 procent av alla sökningar som sker dagligen (A. Söderman, 
personlig kommunikation, 1 april, 2015). 

3.3.4 Mobilanpassad webbplats 
 
Den 21 april 2015 uppdaterade Google sitt sätt att ranka webbplatser. Framöver 
kommer webbplatser som är mobilanpassade rankas högre än de webbplatser som inte 
är mobilt anpassade. Denna uppdatering sker världen över och kommer se till att 
webbplatsen användaren söker efter passar den enhet som personen i fråga söker 
information ifrån (Google - Webmaster Central Blog, 2015). 

3.3.5 Optimera webbplatsen för Googles sökmotor 

3.3.5.1 Innehåll 
Miller (2009) skriver att det viktigaste verktyget för sökmotoroptimering är det 
grundliga innehållet på webbplatsen. Hemligheten i det hela är att skapa relevant 
innehåll för att hamna högt på sökrankingen, sökord och andra tekniska aspekter 
kommer i andrahand. Det är viktigt att förstå varför innehållet är viktigt och hur rätt 
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innehåll skall appliceras. Relevant innehåll är användbart innehåll, det är informativt, 
underhållande eller utbildningsinriktat. Grammatiken skall vara korrekt och innehållet 
skall vara väsentligt för webbplatsens avsikt. Det relevanta innehållet är beroende av 
den mängd text det finns om det ämnet, om det är mer text skapar det större 
sannolikhet att användarens sökord finns på webbplatsen. 

Googles sökmotor är en av de större sökmotorerna och de förlitar sig inte bara på 
sökord och fraser, utan de avgör om webbplatsens innehåll är relevant genom ett antal 
tekniker som deras algoritm utför. Dessa tekniker är självklart inte perfekta, men 
Google arbetar ständigt för att uppfylla användarnas krav. Ju mer relevant och 
auktoritativt innehållet är desto högre ranking får man i sökresultaten. En god följd av 
relevant innehåll är att användare och webbplatser kommer länkas samman. Om andra 
webbplatser länkar till ens webbplats märker Google det och uppfattar att innehållet är 
av högre kvalité, och därför får ens webbplats högre ranking i sökresultatet. 

Enkelt förklarat är det relevant innehåll som gäller, som uppfyller användarens krav 
och besvarar alla dess frågor. Webbplatser med långa texter betyder inte att de är 
relevanta, det kan snarare medföra en negativ effekt. Om man tar reda på vad den 
fokuserade kundgruppen söker efter blir webbplatsen mer koncist och webbplatsen 
har en god chans mot konkurrenter i sökresultaten. Detta innebär inte att sökord ska 
pressas in i tillgjorda meningar, för Google märker om meningarna är fyllda med 
sökord och inte är grammatiskt korrekt. Avsikten är som sagt att skapa goda meningar 
tillsammans med de sökord som användaren söker efter. 

Det finns ett antal knep för att lyckas med ett auktoritativt och engagerande innehåll, 
men detta innehåll måste även presenteras på ett sådant sätt så sökmotorerna märker 
det. Detta innebär att webbplatsen görs SEO-vänlig. Här är en lista över saker man 
kan göra för att underlätta för Googles sökmotor att indexera en webbplats: 

• Använd text, inte bilder 
• Inkludera sökord och fraser i innehållet 
• Repetera sökord och fraser, men gör det naturligt 
• Göra det viktigaste innehållet mer framträdande 
• Bryta upp texter i mindre delar 
• Längden av texter har betydelse 

(Miller, 2009). 

3.3.5.2 Sökord 
Ett sökord är ett ord som användaren tillämpar i en sökning. Man kan också använda 
en fras, vilket innebär att en användare tillämpar en grupp av ord i sökningen. 
Konsten att bestämma vilka sökord som skall implementeras kallas keyword research, 
och det är en viktig byggsten för en lyckad SEO. Om man vet vilka sökord och 
sökfraser kundgruppen använder kan man optimera webbplatsen utifrån dessa, men 
om du inte vet det har du ingen tydlig riktning i optimeringen (Miller, 2009). 

Användningen av sökord kan implementeras på flera olika sätt. Det kan användas i 
länkar, HTML-taggar och innehållstexter. Ju fler platser sökorden implementeras, 
desto större chans har man att avancera i sökresultaten, men man måste komma ihåg 
att inte överanvända sökorden för då blir det en negativ effekt (Miller, 2009). 
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3.3.5.3 HTML-taggar 
Ett av de första ställena Googles algoritm kollar på är titeln, och därför är det väldigt 
viktigt att den är optimerad på rätt och på bästa sätt. Om man gör en Google-sökning 
är det titeln som är i fokus och har därför störst tyngd i sökningen (Ledford, 2009). 

Här är ett exempel på en sökning med sökordet “skor”: 

 

Figur 2. Resultat av exempelsökning med sökordet ”skor” för att visa titel 

Företaget Zalando hamnade längst upp för att de delvis har ordet skor i sin titel. 
 
Miller (2009) skriver att det dock finns några punkter att tänka på som man inte ska 
använda i titeln: 

• Webbplatsens webbadress 
• För mycket text 
• Ingen text alls 
• Intern navigation 
• Repeterande sökord 

En annan viktig del i HTML är META-taggarna. Dessa finns tillgängliga för att 
underlätta för Googles algoritm, och hjälpa till att filtrera fram webbplatser efter 
användarnas sökord. De två mest betydande META-taggarna är description och 
keywords, vilket du kan se här: 

 
Figur 3. Visa hur description- och keywords-implementering går till 

 

I description ger man en sammanfattning av sidan och använder sökord för att 
förbättra resultatplaceringen. I keywords skriver man i de mest relevanta sökorden 
man har forskat fram. Med det sagt är dessa META-taggar inte lika relevanta idag 
som de var för fem år sedan. Webbutvecklare har överanvänt dessa META-taggar på 
fel sätt, och därför har Google satt lägre prioritet på description och har helt slutat 
indexera keywords. Dock är dessa en god prioritet för andra sökmotorer. 
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Överskrifter är också en viktig del i HTML-strukturen. Det finns sex olika överskrift-
taggar man kan använda och de är rangordnade från <H1> till <H6>. Googles 
sökmotor kollar genom webbplatsens överskrifter för de anser att överskrifter har stor 
prioritet på en webbplats, och därför är det viktigt att optimera dessa. Överskrifterna 
bevisar för Google att just det innehållet finns på webbplatsen och det medför att 
webbplatsen blir pålitlig (Miller, 2009). 

3.3.5.4 Länkar 
Det är inte bara innehållet och sökord som spelar stor roll när det gäller SEO, länkar 
har också stor betydelse. Google kollar hur många och vilka sorters webbplatser som 
länkar till en webbplats, och utifrån det skapas trovärdighet till webbplatsen och dess 
innehåll och hamnar därför högre upp i sökresultaten. För Google anser att ifall flera 
webbplatser länkar till en viss webbplats finns det något relevant innehåll som skapar 
nöjda användare. 

Det finns flera sätt att skaffa länkar till ens webbplats och det är genom att; Skapa 
relevant innehåll folk vill dela med sig, word-of-mouth, göra länkbegäran, länkhandel 
och köpa länkar. Beroende på hur ens strategi ser ut väljer man metod för att skaffa 
länkar, man kan endera skaffa kvalitets- eller kvantitetslänkar. Kvalitetslänkar ger en 
långsiktig plan. 

Interna länkar på webbplatsen är också viktigt. De hjälper sökmotorer att registrera 
innehållet på webbplatsen i helhet, och det ger större möjlighet åt användaren att finna 
det den söker (Miller, 2009). 

3.3.5.5 Uppdaterat innehåll 
Innehållet är viktigt, men för att det ska bli optimalt borde man uppdatera innehållet. 
Innehållet bör ändras regelbundet, men ändringarna ska vara relevanta och 
användbara. Om det ligger något på webbplatsen som inte är relevant ska det tas bort 
och ersättas med något som skapar något nyttigt för besökarna. När innehållet 
uppdateras indexerar Google detta och märker att webbplatsen är aktiv, och därför kan 
man få en bättre placering i sökresultatet (Ledford, 2009). 

 

 

 



Empiri  

18 

4 Empiri 
 
I denna empiriska del har data samlats in från våra utvalda metoder. I första delen 
presenteras data som kom från tre stycken semistrukturerade intervjuer. Dessa 
intervjuer innefattade frågor kring begreppet SEO. Andra delen behandlar både ämnet 
SEO och informationsdesign. Data från andra delen har samlats in genom en 
enkätundersökning hos uppdragsgivarens kundgrupp. Tredje delen behandlar också 
SEO och informationsdesign, och har analyserats och samlats in genom en 
konkurrentanalys. 

4.1 Intervjuer 
 
För att besvara andra frågeställningen har empiri samlats in genom tre 
semistrukturerade intervjuer. Detta är en sammanfattning av de resultat som framkom 
i intervjuerna. Frågorna är anpassade för att på ett sätt kunna besvara vår andra 
frågeställning i denna rapport. Frågorna som skrivs nedan ställdes till alla företagen, 
och utifrån vad de besvarade uppkom följdfrågor. Följdfrågornas svar har integrerats 
och sammanställts ihop med huvudfrågorna. Frågornas svar blev väldigt enhetliga för 
att företagen sade ungefär samma saker. 

4.1.1 Vilka grundläggande riktlinjer anser ni vara viktigast med SEO? 
 
När det kom till sökmotoroptimering var det ett grundläggande arbete som var den 
viktigaste delen enligt företaget NOGA. Att även fokusera på nyttigt och relevant 
innehåll är hela basen för att kunna lyckas med SEO var något som både NOGA, 
Grand Public och NY tillsammans intygade. Sedan gäller det också att analysera och 
utforma innehållet efter den tänkta kundgruppen, eller i vilken utsträckning innehållet 
syns. Användarna måste vara i fokus för att kunna uppnå ett bra resultat. NY 
reklambyrå förklarade vikten med att framhäva syftet med projektet, för att kunna 
anpassa webbplatsen så bra som möjligt för användaren. Genom att analysera 
konkurrenter inom samma bransch och inom samma geografiska område påpekade 
Grand Public att man kan få ut nyttig information som ger tips på vad man bör ha med 
samt vad som bör uteslutas på en webbplats.  

För att sedan gå in på detaljerna i innehållet gäller det att vara konkret och taktisk. 
Den kod som skrivs för att bygga upp en auktoritativ webbplats behöver vara 
strukturerad och innehålla de sökord som främst används i sammanhanget. 
Sökordsoptimerade META-taggar, inlänkar, överskrifter och titel är fyra viktiga 
element som gör att webbplatsen klättrar i rangordningen hos Google förklarade 
NOGA. Grand Public beskrev att innehållet på webbplatsen inte är statiskt, utan 
kräver uppdateringar för att behålla en fortsatt hög trafik. Den trafik som väl hamnar 
på webbplatsen behöver behandlas. Behandla trafik betyder att man får användaren att 
stanna kvar på sidan, och därför krävs det att den information som användaren söker 
efter direkt kan påträffas. 

Länkar skapar trovärdighet hos Google och därför är det viktigt att optimera dessa 
förklarade de tre företagen instämmande. Det finns flera sätt att få andra webbplatser 
att länka till ens egen webbplats, men det bästa och mest långsiktiga är att ”skapa 
relevant innehåll som användarna vill dela med sig av” berättade den intervjuade 
personen på Grand Public. NOGA, som är specialiserade på SEO klargjorde att det 
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gäller att kontrollera de inlänkar som också används. För bästa resultat gäller det att 
använda ett fåtal länkar med kvalitativt innehåll, framför ett flertal kvantitativa 
inlänkar. 

 

4.1.2 Hur anser Google att man ska sökmotoroptimera? 
 
Väljer man att anpassa sidan efter Googles riktlinjer krävs det att de följs väldigt 
noggrant tydliggjorde alla tre företagen. NOGA beskrev att Google vill att 
webbplatser ska vara sökmotoroptimerade efter deras riktlinjer. Inte bara för deras 
egen del, utan också för att användarna ska på ett okomplicerat sätt kunna hitta vad de 
letar efter. Google är helt oberoende av vad användarna tycker, och gör ibland olika 
uppdateringar som anses enligt dem själva vara nödvändiga. Den senaste 
uppdateringen gör till exempel att webbplatser som är mobilanpassade rankas högre 
upp i söksystemet, därför är det ett måste att använda sig av en responsiv webbplats sa 
Grand Public. 

4.1.3 Tillämpar ni något verktyg/program i samband med SEO? 
 
Diverse tilläggstjänster finns att tillgå hos Google. En av dessa är Google Adwords 
som gör att man kan köpa sig annonser för att rankas högre i söktjänsten. Detta är en 
kortsiktig lösning och är inte ett alternativ för en långvarig plats på den övre skalan av 
utvalda sökresultat. Andra tilläggstjänster som finns tillgängliga är Google Keywords 
Tools, Google Analytics och Google Webmaster Tools. Dessa används för se vilka 
ord som söks på i samband med att användarna hittar en viss webbplats, men också 
för att mäta webbplatsens trafik och se statistik. Dessa tilläggstjänster användes och 
togs upp av samtliga företag. 

4.1.4 Vad ska man undvika när man sökmotoroptimerar en webbplats? 
 
Det är också lika viktigt att tänka på vad man inte ska göra när det gäller SEO. ”Det 
hjälper inte att överanvända sökord, det ger snarare en negativ effekt” citerat från 
intervjun med NY reklambyrå. Innehållet ska inte heller dupliceras, utan istället 
variera för att också slippa negativ effekt. Använda sig av dolda länkar och flera H1-
rubriker förbättrar inte heller placeringen på webbplatsen fyller resterande företag i 
med. 

4.1.5 Borde man med jämna mellanrum uppdatera sin SEO? 
 
NY berättade att uppdateringar och underhåll av en webbplats blir allt viktigare inom 
sökmotoroptimering. Uppdatera och lägga till ny information ökar trovärdigheten och 
därför också placeringen på webbplatsen. Man bör med jämna mellanrum granska 
statistik och se över eventuella ändringar som kan göras för att förbättra 
informationen och integrationen för kundgruppen beskrev NOGA. Men de påpekade 
även att det gäller att ha tålamod, SEO tar tid innan något resultat kan uppvisas. 
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4.2 Enkätundersökning 
 
Enkätundersökningen har gjorts på 35 personer ur uppdragsgivarens kundgrupp. 
Sammanställningen visas genom diagram på var och en av frågorna. Vi nämnde i 
metodsektionen att bortfall kan uppstå, och på vissa frågor i kommande diagram finns 
ett fåtal bortfall. Frågor med möjligheten att kryssa i flera alternativ användes för att 
metoden skulle bevaras kvantitativ. 

 
 

Figur 4. Resultat från frågan om sökord 

Diagrammet visar att Herrfrisör, Frisör och Jönköping toppar listan över de sökord 
som används mest. Resterande sökord i diagrammet har jämnare fördelning. 
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Figur 5. Kundgruppens svar från frågan om viktigaste informationen 

Diagrammet visar en jämnare fördelning över vilken information som är viktigast på 
en herrfrisörs webbplats. Information om vilka tjänster som utförs har den största 
andelen svar i diagrammet. Att använda begreppet herrfrisör i frågan kan vara 
ledande, men vi ansåg att det var ett viktigt element att ha med för frågans innebörd 
och förståelse. 
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Figur 6. Diagrammet visar statistik från datan som samlats in 

Fördelningen visar en tydlig skillnad mellan de båda alternativen. 21 av dem som 
besvarat enkäten vill se vilka tjänster som utförs på en frisörsalong för herrar. Vid den 
här frågan dök det upp ett bortfall på elva personer. 
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Figur 7. Visar svaret från frågan om prislista 

Enligt frågan “Ska det finnas en prislista på webbplatsen?” svarar majoriteten ja. 21 
av dem som svarade på frågan tycker detta är en viktig beståndsdel på en herrfrisörs 
webbplats. I den här frågan dök det upp ett bortfall på elva personer. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empiri  

24 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Kundgruppens svar om vilken typ av tjänst 

Diagrammet visar en tydlig bild av att klippning av hår oftast efterfrågas. Rakning av 
skägga, samt styling av skägg visar båda 14 procent av det totala antalet. Ingen av 
dem som besvarat enkäten är i behov av färgning av hår. 
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Figur 9. Vilken kontaktinformation som är viktigast 

Frågan om kontaktinformation visar att öppettider är den dominerande informationen 
som användarna letar efter. Andraplatsen var telefonnummer, och sist var e-post som 
ingen ansåg vara nödvändigt som kontaktinformation. Bortfallet på den här frågan var 
tio personer. 
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4.3 Konkurrentanalys 
 
För att finna data till våra två frågeställningar har vi utfört en konkurrentanalys på 
lokala frisörsalonger runt om i Jönköping. De sökord vi använder oss av på Google 
har vi fått ut genom den enkätundersökning som fylldes i av vår uppdragsgivares 
kundgrupp. Analysen är gjord 2015-04-27. Google och webbplatser uppdateras 
ständigt och därför är inte resultatet statiskt. Analysen har innefattat tre olika 
sökningar på Googles sökmotor, dessa var “Herrfrisör”, “Frisör Jönköping” och 
“Frisörsalong Jönköping”. Vi har granskat de företag som etablerats top-tre efter visat 
sökresultat. Genom att utläsa vilken textbaserad information som uppkommer på 
startsidan fick vi en bra överblick över vilka sökord och vilken information som är 
nödvändig att använda sig av. 

4.3.1 Sammanställning 

Figur 10. Data över användning av titlar 

Figuren visar en tydlig statistik på att 100 procent av de konkurrenter vi undersökte 
använde sitt företagsnamn i sin titel. Tätt bakom med fyra av nio svar ligger sökorden 
frisör och Jönköping.  
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Figur 11. Diagram över H1-överskrifter 

Endast tre konkurrenters startsidor påvisades med H1:or som överskrifter. 
Diagrammet visar en jämn fördelning över de få sökord som analyserades. 
Företagsnamnet och Jönköping är de två sökord som visar bäst resultat. 
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Figur 12. Konkurrenternas användning av H2:or 

Diagrammet visar en mycket jämn fördelning över sökord som befinner sig i 
konkurrenters H2:or. 
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Figur 13. H3-överskrifter hos konkurrenter 

Konkurrenternas H3:or visar att unika sökord används för anpassning efter deras 
innehåll. Inga sökord återkommer på andras webbplatser, utan alla är unika. Det visar 
unika möjligheter till att välja sökord fritt. En av konkurrenterna använde ingen H3:a.  
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Figur 14. Visar användningen av META-descriptions 

Analysen av META-descriptions visar en bred data med några dominerande sökord. 
Sökorden som återkommer på flest webbplatser är företagsnamnet, frisörsalong, 
Jönköping och frisör. 
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Figur 15. Innehållet på konkurrenters startsidor 

Diagrammet över konkurrenternas innehåll på deras startsidor visar en mycket tydlig 
statistik över vad som är dominerande. Alla nio startsidor innehöll telefonnummer, 
adress och öppettider. Facebook visas också som ett viktigt element. 
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Figur 16. Undersidors innehåll hos konkurrenter 

Analysen av innehållet på konkurrenters undersidor visar en utspridd data, men med 
priser som dominerande element. Att ha med karta på webbplatsen kom på andra 
plats, fem av nio webbplatser använder detta element. 
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5 Analys 

5.1 Vilken kundrelaterad information skall tillämpas på en 
herrfrisörs webbplats för att uppfylla kundgruppens behov? 
 
Första frågeställningen behandlar vilken sorts kundrelaterad information som ska 
visas på en herrfrisörs webbplats. Delarna som handlar om kundrelaterad information 
i analysen har en nära koppling till SEO, och kommer därför integreras med varandra 
i slutet av analysen. Denna analysdel behandlar insamlad empiri och teoretiskt 
ramverk. 

Den teoretiska delen påvisar vikten med att anpassa innehållet till den tänkta 
kundgruppen. Informationen som visas på en webbplats för herrar ska ge förtroende 
och skapa ett lättanvänt gränssnitt för användaren. Genom enkätundersökning och 
konkurrentanalysen får vi fram just den information som kundgruppen tycker är mest 
relevant för webbplatsens syfte. Sammanställningen av diagrammen från de båda 
metoderna ger en klar bild över den information som ska finnas, respektive uteslutas 
på webbplatsen. Eftersom diagrammet (figur 5) visar en relativt jämn fördelning av 
vilken information som ska visas på webbplatsen, kommer vi behöva ta hänsyn till 
alla parametrar för att kunna följa riktlinjerna som framställs i det teoretiska 
ramverket. I vår konkurrentanalys (figur 15) ser man tydliga resultat på vad som 
dominerar på frisörsalongers webbplatser. När vi undersökte vilket innehåll som 
befann sig på konkurrenternas startsidor visade det sig tydligt att alla nio webbplatser 
innehöll telefonnummer, adress och öppettider. I enkätundersökning (figur 9) 
framkommer det även att telefonnummer, besöksadress och öppettider är viktigt för 
kundgruppen. I teoretiskt ramverk beskriver Hsu & Walter (2015) även styrkan av att 
använda sig av fruktbar och återkommande fakta för att få besökaren att stanna kvar 
på webbplatsen. 

I enkätundersökningen frågade vi kundgruppen om priserna var en viktig beståndsdel 
i informationsflödet på webbplatsen. I svaret (figur 7) ser vi en tydlig majoritet som 
tycker att prisuppgifter bör finnas i ett konkret utförande. Även data från 
konkurrentanalysens (figur 16) visar att sju av nio frisörsalongers webbplatser har 
med sina priser som undersida på webbplatsen, detta medför ett starkt bevis för att 
prislistor är en viktig beståndsdel för användarna. I koppling till det teoretiska 
ramverket ser vi innebörden med att ha detaljerade prisuppgifter. Hasley & Gregg 
(2010) skriver att priset på en tjänst kan vara en avgörande faktor för vilket val 
kunden i slutändan gör. Av empirin att utläsa kommer de tjänster som utförs, 
tillsammans med vilka priser som gäller, ha en viktig betydelse för webbplatsens 
integration med kundgruppen. Hasley & Gregg (2010) nämner förmågan att likväl 
utesluta information som är onödig och överflödig för användaren. I vår undersökning 
(figur 8) framkommer det att färgning av hår inte är ett nödvändigt element för 
kundgruppen, därför bör denna tjänst inte existera på en herrfrisörs webbplats. Det 
framkommer även att e-post inte är relevant för kundgruppen (figur 9). 

Vår enkätundersökning (figur 6) visade en tydlig statistik på att tjänster är en viktig 
del på webbplatsen, 21 svar av dem tillfrågade besvarade att de ansåg tjänster som en 
viktig del av webbplatsen. Samtidigt ser vi i konkurrentanalysen (figur 16) att sju av 
nio konkurrenter har med priser på sina webbplatser. Det påvisar en stark koppling till 
att tjänster är betydelsefullt och eftertraktat av användarna. För att få fram vilken 
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tjänst som är mest eftertraktad av kundgruppen använde vi oss av frågan: “Vilken typ 
av tjänst söker du oftast hos en herrfrisör” (figur 8). Figuren visar att “klippning av 
hår” är vad kundgruppen oftast söker efter, och därför bör den informationen visas 
tidigt för användaren. Mönstret genom dessa tre datainsamlingar styrker varandra och 
det resulterar med en stadig empiri. 

I teoretiskt ramverk beskriver Lipton (2007) hur viktigt det är att presentera rätt 
innehåll för den existerande målgruppen. Han nämner också vikten av att koncist 
presentera den fakta som efterfrågas. I och med vår enkätundersökning (figur 4) kan 
vi utläsa vilka sökord som oftast används i sammanhanget. Herrfrisör, frisör och 
Jönköping är de tre ledande sökorden för att hitta en herrfrisörs webbplats. Med 
hänsyn till den konkurrentanalys som utgjorts, kan paralleller dras mellan de sökord 
som vi fått fram genom enkätundersökningen, och de sökord som visas på 
konkurrenternas webbplatser. Vi kommer även att behöva utvärdera resten av de 
alternativa sökord som angavs i enkätundersökningen, eftersom de resterande sju 
parametrarna har en relativt hög procentuell andel. Med hjälp av de resterande sju 
parametrarna i enkätundersökningen kommer vi kunna jämföra orden i 
enkätundersökningen med de som används hos konkurrenterna. Här finns goda 
chanser till att utöka antalet sökord på en herrfrisörs webbplats, och samtidigt ge 
kunderna större chans att hitta vad dem letar efter. 

Pettersson (2014) nämner diverse riktlinjer för att skapa en god koppling mellan 
webbplats och användare. Resultatet av alla våra undersökningar skapar just diagram 
och sammanställningar av vilka delar som bör användas och på vilket sätt de ska 
framställas för att skapa harmoni och välbefinnande för användaren. 

Kopplingen mellan informationsdesign, innehåll och hur rubriker utformas har en 
stark koppling till SEO. Hsu & Walter (2015) beskriver sökningar utan mål som då 
sker från en sökmotor. Alla dessa sökningar är beroende av just relevant information 
och innehåll som presenteras på webbplatsen. Eftersom vi använder Googles 
sökmotor kan vi omfamna en målgrupp på över 93 procent. Denna mätning har gjorts 
av Statcounter Global Stats (2015), och visar procentsatsen det senaste året i Sverige. 
Detta resultat ger en god chans till att nå en så stor målgrupp som möjligt. 

 

5.2 Hur ska sökmotoroptimering användas på en herrfrisörs 
webbplats för att förbättra sökresultatet på Googles 
sökmotor? 
 
Andra frågeställningen handlar om hur man ska sökmotoroptimera en herrfrisörs 
webbplats för att förbättra sökresultatet på Googles sökmotor. För att bevara frågan 
har en enkätundersökning, intervjuer och konkurrentanalyser utförts. I den här delen 
kommer metoder jämföras med teoretiskt ramverk för att styrka varandras data. 

I det teoretiska ramverket berättar Miller (2009) om hur viktigt det är med innehållet 
på en webbplats för att öka sökresultat på Googles sökmotor. Han säger att innehållet 
ska vara relevant för webbplatsens syfte och att man applicerar det på rätt sätt. Ett 
innehåll som är användbart och eftertraktat för användarna medför att personer börjar 
sprida webbplatsen och därför klättrar man på Googles sökresultat. Miller förklarar att 
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konsten att bestämma vilka sökord som skall implementeras kallas keyword research, 
man tar då reda på kundgruppens sökord och skapar en tydlig riktning i optimeringen. 
I våra intervjuer framkom det också att det viktigaste med SEO är att applicera nyttigt 
och relevant innehåll på webbplatsen som är anpassat efter användarna. I intervjuerna 
berättades det även att konkurrenter borde analyseras inom samma bransch och inom 
samma geografiska område för att samla in nyttig information om vad som är relevant 
och vad som borde uteslutas. För att lyckas ta reda på ett relevant och nyttigt innehåll 
som är anpassat efter användarna utförde vi en enkätundersökning på vår 
uppdragsgivares kunder. Den här enkätundersökningen gav oss kvantitativa svar om 
vilka sökord och vilket innehåll användarna söker efter när de letar efter information 
hos en herrfrisör. Enkätundersökningens (figur 4) data visade de mest dominerande 
sökorden är herrfrisör, Jönköping och frisör. Vi utförde även en konkurrentanalys på 
nio lokala frisörsalonger för att ta reda på det mest dominerande innehållet och 
sökorden. Datainsamlingens empiri av titlar (figur 10), H1:or (figur 11) och META-
descriptions (figur 14) visade att de mest återkommande sökorden var företagsnamnet, 
frisör, Jönköping och frisörsalong. Som vi har nämnt tidigare är dessa tre några av de 
mest relevanta elementen för god SEO. 

Det här påvisar att sökorden frisör och Jönköping är mest dominerande, men 
problemet med dessa sökord är att det endast finns små möjligheter till att förbättra 
resultatet med hjälp av samma ord som konkurrenterna. De goda möjligheterna ligger 
hos de sökord som återfanns hos minst konkurrenter. Uppdragsgivarens kundgrupp 
visade till exempel att herrfrisör är ett mycket viktigt sökord, men ingen konkurrent 
hade det på deras webbplats, därför är det sökordet en mycket god möjlighet för oss. 
Miller (2009) berättar att man ska inkludera dessa sökord och fraser i innehållet, och 
det viktigaste innehållet framhävs genom att repetera det på ett normalt sätt. Miller 
säger att Googles algoritm hittar dessa sökord och fraser i innehållet och förstår därför 
att det finns information om just det ämnet, det medför en bättre placering i 
sökresultatet. Svaret på frågan är inte att skapa väldigt långa innehållstexter för att få 
med alla möjliga sökord, det skapar istället en negativ effekt och en sämre placering i 
sökresultatet. 

Sökord skall appliceras i innehållet, men det finns olika sätt och olika prioriteringar 
för hur det ska göras. Beroende på hur viktigt innehållet är appliceras det på 
framhävande ställen och upprepas ofta. Ledford (2009) skriver att ett av de första 
elementen Googles algoritm kollar är titeln, och därför är det viktigt att optimera den 
på bästa sätt. Genom vår enkätundersökning och konkurrentanalys har vi fått fram att 
Jönköping och frisör har stor relevans här, men också andra sökord som herrfrisör, 
företagsnamnet och frisörsalong. Miller (2009) berättar att ett annat viktigt element 
där sökord borde implementeras är i META-taggarna. Mest fokus har META-
description där Googles sökmotor kollar efter relevanta sökord, däremot har Google 
slutat kolla i META-keywords för att utvecklare har missanvänt den. META-
description har stor relevans för där kan många sökord appliceras i en relevant 
mening, och utifrån våra tidigare datainsamlingar får man prioritera vilka sökord som 
ska användas. Man måste dock bygga en grammatiskt korrekt mening för annars 
indexerar Google inte det. Miller säger också att överskrifter i HTML-strukturen har 
stor relevans för att algoritmen ska uppfatta innehållet, överskrifterna bevisar att 
innehållet finns på webbplatsen och medför att webbplatsen blir pålitlig. 
Överskrifterna har olika stor relevans och prioritet beroende på ordningen, där H1 har 
störst påverkan medan H6 har minst påverkan. Här gäller det prioritera vilka sökord 



Analys 

36 

som ska användas i vilken överskrift, med störst sannolikhet använda dominerande 
sökord i de första överskrifterna. I våra intervjuer berättas det att de fyra viktigaste 
elementen är sökorden i inlänkar, överskrifter, titlar och META-taggar. Dessa element 
skapar en och god möjlighet till en bättre placering i sökresultatet. Det framkom även 
att den kod som skrivs behöver strukturerad och innehålla de sökord som främst 
används i sammanhanget. 

Alla företag vi intervjuade berättade också om tyngden med att använda sig av 
program för att fastställa vilka sökord som är mest relevant för webbplatsens syfte. 
Det första dem nämnde var Google Adwords som gör att man kan köpa sig annonser 
för att rankas högre i söktjänster, det är dock en kortsiktig lösning. Andra 
tilläggsprogram dem pratade om var Google Keywords Tools, Google Analytics och 
Google Webmaster Tools. Dessa används för att se vilka ord som söks på i samband 
med att användarna hittar en webbplats, men också för att mäta webbplatsens trafik 
och se statistik. Datan visar att alla etablerade företag har som förslag att man ska 
använda dessa program för att optimera sökorden och följa webbplatsens statistik. 

I våra intervjuer framkommer det tydligt att länkar är viktigt för att förbättra en 
webbplats sökresultat på Googles sökmotor. Företagen vi intervjuade förklarade att 
det finns flera sätt att skaffa inlänkar till ens webbplats, men det mest optimala är att 
skapa relevant innehåll som användarna vill dela med sig av. De sa även att det gäller 
att ha kontroll på länkarna så dem är av kvalitét, för annars kan ens webbplats få en 
kortsiktig ökning som senare gör att webbplatsen tappar placeringar i sökresultatet. I 
koppling till detta berättar Miller (2009) också hur stor betydelse länkar har för SEO. 
Han skriver att det finns ett antal olika metoder för att införskaffa inlänkar, och 
beroende på vilken strategi man har kan man välja utifrån dessa. De metoder han tar 
upp är word-of-mouth, relevant innehåll som användarna vill dela, länkbegäran, 
länkhandel och köpa länkar. Miller nämner att relevant innehåll är en god metod och 
det kopplas då ihop med vad våra intervjuer sa. Han berättar också om hur viktigt det 
är med kvalitétslänkar på webbplatsen. 

Med hjälp av data från våra intervjuer fick vi fram viktig information om 
mobilanpassade webbplatser. Alla de företag vi intervjuade berättade hur viktigt det är 
med att göra webbplatser mobilt anpassade för olika sorts enheter. Fler och fler 
användare surfar nu för tiden från en mobiltelefon eller läsplatta. Denna metod att 
designa optimerade webbplatser var fram till den 21 april 2015 endast bra för att göra 
det mer lätthanterligt för användaren. Men samma datum släppte Google en 
uppdatering som gör att alla webbplatser som är mobilt anpassade rankas högre än de 
webbplatser som inte är anpassade för mobila enheter. Google - Webmaster Central 
Blog (2015) beskriver hur uppdateringen fungerar och länkar även vidare till en 
webbplats som kan avgöra om en webbplats är anpassad för mobila enheter. Denna 
uppdatering kommer spela stor roll för framtida projekt inom uppbyggnaden av olika 
webbplatser på en mer generell nivå. 

Ledford (2009) skriver om hur betydelsefullt det är att med vid jämna mellanrum 
uppdatera innehållet på webbplatsen. Att man ska analysera sin egen webbplats och 
utesluta onödiga texter och byta ut dem mot mer relevant innehåll som är nyttigt för 
besökarna. Han skriver att när innehållet uppdateras indexerar Google det och märker 
att webbplatsen är aktiv, och webbplatsen har därför en chans till en bättre placering i 
sökresultatet. Till våra intervjuer hade vi en fråga om man borde med jämna 
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mellanrum uppdatera innehållet på en webbplats, och alla tyckte det. Företagen sa att 
det blir allt mer viktigare inom sökmotoroptimering. De sa att genom att uppdatera 
och lägga till ny information ökar trovärdigheten och därför också placeringen i 
sökresultatet. Man bör vid jämna mellanrum granska statistiken och se över eventuella 
ändringar som kan förbättra informationen och integrationen för kundgruppen. 
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6 Diskussion och slutsatser 
 
Detta avsnitt innehåller diskussioner och slutsatser kring delarna som rör 
informationsdesign och SEO. Avsnittet behandlar de viktigaste och avslutande 
delarna i uppbyggnaden av en herrfrisörs webbplats. Dessa slutsatser görs i samband 
med vår empiri, frågeställningar, syfte, teoretiskt ramverk och utvalda metoder.  

6.1 Resultat, slutsatser och rekommendationer 

6.1.1 Innehåll 
Telefonnummer, adress och öppettider är tre viktiga beståndsdelar som har stor 
betydelse i både enkätundersökningen och i konkurrentanalysen. Hsu & Walter (2015) 
förklarar vikten av att använda fruktbar och återkommande fakta för att vinna 
förtroendet och hålla kvar besökaren på webbplatsen. Med hjälp av slutsatser från 
teoretiskt ramverk, enkätundersökning och konkurrentanalys skulle en herrfrisörs 
webbplats behöva använda informationen: telefonnummer, adress och öppettider på 
startsidan av webbplatsen, men även på resterande undersidor för att ge användaren 
återkommande fakta som den anses viktigast. Ett exempel på hur återkommande 
information skulle kunna användas på webbplatsen alla sidor visas nedanför (figur 
17), det är en footer som vanligtvis återkommer på webbplatsers olika sidor. 

 
 

Figur 17. Vår lösning av återkommande information 

I enkätundersökningens resultat anser kundgruppen att priser och tjänster är viktiga 
delar på en herrfrisörs webbplats. I resultatet av konkurrentanalysen ser vi både 
samband och finner möjligheter som kan utvecklas. Hos konkurrenterna förekom ofta 
de tjänster salongerna utförde på samma undersida som priser. Vi anser att detta inte 
är ett ultimat sätt att integrera webbplatsen med användaren, eftersom användaren inte 
direkt kan påträffa priset. Vår slutsats av detta är att sammanställa en undersida som 
både innehåller orden tjänster och priser. Detta sammankopplar dessa viktiga delar 
och ger korrekt information till kunden. 

Eftersom vår uppdragsgivare har nischat sig mot ett utvalt marknadssegment inom 
branschen ger detta goda möjligheter till att ytterligare kunna urskilja sig från 
resterande frisörsalonger. Resultatet av konkurrentanalysen visade att enstaka 
konkurrenter valt att implementera en undersida som handlar om företaget och dess 
idé. I enkätundersökningen anser majoriteten av dem tillfrågade att information om 
företaget och dess idé inte är nödvändigt på webbplatsen. Vi väljer dock att förespråka 
information om företaget och dess idé. Med erfarenheter inom interaktionsdesign och 
nära samarbeten med företag anser vi att företagsinformation är en viktig beståndsdel 
för att få en närmare relation med företaget. Att ge en kort beskrivning om företaget, 
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namn och bild på de anställda skapar en trygghet och ett professionellt intryck hos 
sina eventuella kunder. 

När konkurrenterna analyserades såg vi två populära element som återfanns på 
majoriteten av webbplatserna. Ett av dessa var att använda sig av Facebook på sin 
webbplats. Integrationen mellan Facebook och en herrfrisörs webbplats skapar 
inbördes trafik mellan webbplatserna, samt ger en bättre exponering när nyheter och 
uppdateringar uppkommer. Enligt våra egna slutsatser skulle kopplingen mellan 
Facebook och webbplatsen ge ett aktivt flöde, och även driva fler besökare till de båda 
plattformarna. Det andra populära elementet som återfanns på majoriteten av 
webbplatserna var kartor. Denna funktion skapar inte bara lätthanterlig information 
för användaren, utan skapar också ett högre sökresultat på Googles sökmotor. 
Eftersom vi såg att detta var en väl använd funktion, skapar det också en positiv 
anledning för oss att implementera Google Maps på vår webbplats. Google Maps är 
en kartfunktion som Google erbjuder. 

6.1.2 Sökord 
 
Utifrån sammanställning av vår enkätundersökning och konkurrentanalyser ser vi en 
mycket tydlig statistik på vilka två sökord som är mest dominerande. Dessa är frisör 
och Jönköping. Det här visar att de två sökorden är populära att söka efter, men det 
visar också att det är stor konkurrens om dessa. Vi anser att dessa två ord är en 
självklarhet att ha med på webbplatsen för att användarna kommer söka efter dem, 
men det är inte med hjälp av dem som webbplatsen kommer klättra i sökresultatet, 
utan möjligheterna till ett bättre sökresultat ligger hos de mindre dominerande 
sökorden. Två andra sökord som dominerade nästan lika mycket var frisörsalong och 
företagsnamnet. Frisörsalong hade ett jämnt resultat från båda metoderna, men 
företagsnamnet visade sig bara dominera hos konkurrenterna. Vi tolkar det här som en 
självklarhet att företagsnamnet ska finnas med på webbplatsen, för många användare 
söker efter företaget genom att använda företagsnamnet. Med sökordet frisörsalong 
ser vi en möjlighet bland en ganska hård konkurrens, och därför kommer det vara 
relevant att implementera det på en herrfrisörs webbplats. 

När enkätundersökningen och konkurrentanalysen sammanställts ser vi en god 
möjlighet till att nå vår målgrupp på ett intelligent sätt. Resultatet av diagrammet 
(figur 4) i enkätundersökningen visar att ordet herrfrisör har ett toppnoterat svarsantal. 
När sedan konkurrentanalysen sammanställs visar resultatet att ingen av de 
frisörsalonger som analyserats använde sig av ordet herrfrisör på deras webbplats. 
Detta ger oss en utmärkt möjlighet till att skilja oss från våra konkurrenter med hjälp 
av ordet herrfrisör, som vår kundgrupp anser som ett viktigt och relevant sökord. 
Andra sökord som inte var dominerande kring konkurrentanalysen och hade mild 
statistik i enkätundersökningen var klippning, rakning, skägg, drop-in och billigt. 
Däremot ser vi inte det här som en negativ aspekt, utan snarare tvärtom. Dessa fem 
sökord fanns hos ett fåtal av konkurrenterna, vilket medför en mycket liten 
konkurrens. 
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Från dessa dominerande och mindre dominerande sökord kan man skapa relevant 
innehåll för att få användarna att hitta till ens webbplats. Ett exempel på en mening 
kan vara: 

Hair & Nu är en billig herrfrisör i Jönköping som utför klippning av hår och rakning 
av skägg. 

Här har vi tagit med sju olika sökord (markerade med grå bakgrund) i en mening, och 
meningen har en god uppbyggnad för att inte Google ska tolka den som spam. Det här 
skapar goda möjligheter för användarna att hitta webbplatsen med hjälp av dessa 
sökord. 

6.1.3 HTML-element 
 
När vi granskar konkurrenternas webbplatser hittar vi bristfällig information i deras 
H1-, H2- och H3-överskrifter. I diagrammet (figur 11) ser vi de fåtal företag som 
använder sig av sökord i sina H1:or. Figurerna om överskrifter påvisar att få företag 
använder överskrifterna till fullo, eftersom det finns sex olika överskriftelement. Här 
har vi mycket god chans till att använda resterande tre överskrifter som ingen av 
konkurrenterna använder. Resultatet av våra intervjuer ger en tydlig bild över hur 
viktiga dessa överskrifter var för en bättre ranking på Googles sökmotor. I och med 
detta resultat finns det goda möjligheter för en herrfrisörs webbplats att förbättra 
samtliga överskrifter och dess information för en bättre integration med den tänkta 
kundgruppen. I vår undersökning om informationsdesign ser vi att telefonnummer, 
adress och öppettider är dominerande, och i koppling med det ser vi i vår 
konkurrentanalys att vissa konkurrenter hade med dessa tre parametrar i deras H2:or 
(figur 12) och därför kommer vi applicera dessa tre i våra H2:or. Det skapar en 
trovärdighet hos Google och det ger användarna ett lättare sätt att hitta den 
information de söker. 

I vårt ramverk tar vi upp hur viktigt det är med en titel, med tanke på att det är en av 
de första ställena som Googles algoritm undersöker. När vi inspekterar våra 
konkurrenter ser vi ett klart mönster. Alla använder sig av en titel och alla har med 
deras företagsnamn som sökord. Därför kan vi dra en snabb slutsats att det är viktigt 
med en titel, och att det är mycket relevant att ha med just företagsnamnet. 
Företagsnamnet kommer inte användas i ett syfte för att konkurrera ut andra, utan det 
är snarare en självklarhet att användarna ska kunna hitta webbplatsen genom att söka 
på företagsnamnet. Många använder även företagsnamnet tillsammans med ett annat 
sökord, och då är det viktigt att båda är applicerade på webbplatsen. 

META-taggar är en viktig del i SEO, och i det teoretiska ramverket tar vi upp 
descriptions och keywords. Keywords är inte relevant för Google för de har slutat 
indexera det, men det skadar inte att lägga till det för andra sökmotorer indexerar det 
fortfarande. Descriptions är mer relevant för Google, det visar sig i vårt teoretiska 
ramverk och våra konkurrentanalyser. Här ser vi en god möjlighet att applicera flera 
sökord i en mening, det skapar goda chanser för kundgruppen att hitta webbplatsen. 

Inlänkar till ens webbplats är viktigt, det visar sig i intervjuerna och i teoretiska 
ramverket. Tanken med dessa är att man ska applicera sökord i länken, men vi 
kommer inte ha kontroll över detta. Vi kommer skapa bra innehåll som gör att 
användarna vill dela med sig av det, och då kan vi inte kontrollera deras länktexter. 
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Därför kommer vi inte fokusera på det. Men om vi hade lagt tid på att skapa inlänkar 
hade vi använt återkommande sökord i länkarna så Google indexerar det och förstår 
att vi vill längre upp i sökresultatet. 

Det finns många sätt att skapa innehåll utifrån de sökord vi har fått fram, men 
beroende på hur viktiga elementen är så prioriteras vissa sökord. I intervjuerna kom 
det fram att META-taggar, inlänkar, överskrifter och titlar är fyra viktiga element. Här 
kommer några exempel på hur vi skulle lägga upp det för en herrfrisörs webbplats, 
sökorden är markerade med en ljusgrå bakgrund: 

Titel: 
Hair & Nu | Billig herrfrisör i Jönköping som utför klippning av hår och rakning av 
skägg. 

H1 
Hair & Nu är Jönköpings bästa herrfrisör 

H2 
Öppettider/Telefonnummer/Adress 

H3 
Frisörsalong med drop-in 

H4 
Frisörer med erfarenhet 

H5 
Vi klipper billigt i Jönköping 

H6 
Rakning av skägg 

META-description 
Hair & Nu - Din lokala herrfrisör i centrala Jönköping. Vi är en frisörsalong som är 
specialiserade på klippning och rakning. 

Inlänkar 
Jönköpings bästa herrfrisör 

6.1.4 Program 
 
Det finns många program som kan underlätta för att sökmotoroptimera en webbplats, 
och det togs upp hos alla företag vi intervjuade. De nämnde fyra program som var 
mest relevanta och det var Google Adwords, Google Keywords Tools, Google 
Analytics och Google Webmaster Tools. Alla dessa program fick vi reda på i 
efterhand och därför finns de inte med som våra metoder, men vi skulle 
rekommendera att använda dessa. Google Adwords är ett kortsiktigt perspektiv på 
SEO, men Google Keywords Tools och Google Webmaster Tools skulle hjälpa 
uppbyggnaden av SEO i ett långsiktigt perspektiv. Google Analytics är ett program 
som mäter data från webbplatsen och därför är den inte relevant förrän webbplatsen 
ligger live. Dock är den mycket relevant om man har en webbplats sedan innan, för då 
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kan man mäta data från den och applicera det på nästkommande webbplats. Utifrån 
det får man tydliga resultatet och med exakt kundgrupp. 

6.2 Implikationer 
 
Följderna av vårt resultat angående SEO är relativt oklart i nuläget. Eftersom analysen 
av SEO endast kan göras tidigast två månader efter implementerad webbplats. Ser 
man i efterhand att resultatet av webbplatsens placering inte uppnått det mål som 
sattes vid starten kan ändringar behöva göras. Ändringarna behöver inte vara 
omfattande, utan det kan räcka med att ändra eventuella ord eller 
meningsuppbyggnader.  

Eftersom enkätundersökningen gjorts på den specifika kundgruppen som finns hos vår 
uppdragsgivare kommer det uppnådda resultatet bli väl anpassat för deras kunder. 
Följderna blir då att webbplatsen som konstruerats, stämmer överens med kraven från 
den kundgrupp som tillfrågats. 

Denna rapport bidrar till en förstudie för att anpassa en webbplats till syfte att 
implementera rätt informationsdesign och SEO. Som vi även nämnde i bakgrunden så 
är den grundliga studien densamma för liknande branscher, men eftersom vi har valt 
att jobba med en uppdragsgivare har resultatet riktat sig mer åt herrfrisörers håll. 

6.3 Begränsningar 
 
Genom denna rapport har vi fått erfarenheter inom SEO och hur man på bästa sätt ska 
optimera för att följa Googles riktlinjer. Men en relativt stor begränsning med Google 
och SEO är att det inte något finns facit på hur man ska bygga upp sin webbplats för 
bästa sökresultat. De företag som vi intervjuade nämnde även den markposition som 
Google besitter. Slutsatsen av detta är att Google helt på eget bevåg kan uppdatera och 
göra ändringar för hur webbplatser ska vara uppbyggda. Detta ger en osäkerhet och ett 
resultat som inte är fullständigt korrekt. 

Under intervjuerna dök exempel på program upp som kan tilläggas för att lättare hitta 
fördelaktiga genvägar i processen. Dessa program är något som bör användas i 
uppstarten av liknande undersökningar eller konstruktioner av webbplatser för att 
underlätta arbetet. 

I och med vårt arbete kring webbplatser, informationsdesign, SEO och den undersökta 
kundgruppen, så skulle interaktionsdesign vara ett ämne att fördjupa sig mer kring. 
Interaktionsdesign behandlar utformningen av olika element för att på bästa sätt 
stämma överens med användarens behov. Detta ämne integrerar i stora drag design 
och blir därför en del som inte kan innefattas i vår rapport. 
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6.4 Vidare forskning 
 
Rapportens olika delar berör uppbyggnaden av SEO och informationsdesign på en 
herrfrisörs webbplats. Alla undersökningar och analyser som gjorts är en förstudie för 
att skapa ultimata förhållanden för toppnoterat sökresultatet för en herrfrisörs 
webbplats. Med hänsyn till våra metoder kan detta arbete även appliceras på andra 
typer av projekt med gemensamma mål.  

Vidare fördjupning skulle också kunna tillämpas med hänsyn till vår påbörjade 
forskningsstudie. Skapa och analysera en webbplats med hjälp av våra resultat skulle 
kunna ge en intressant studie och gynnsam fortsättning inom SEO och 
informationsdesign. 

En konkret fortsättning skulle då vara att bygga upp en fysisk webbplats med de 
resultat som framkommit genom våra datainsamlingar. Sedan noggrant följa upp 
resultatet genom Google Analytics skulle visa vad som behöver förbättras och ändras 
för att ytterligare öka en förbättrad integration mellan företaget och kunden. 

 

 



Bilagor 

44 

Referenser 
 
Clark, H. B., Montgomery, B. D. 1999. Managerial Identification of Competitors. 
Journal of Marketing. Vol. 63, No. 3, s. 67-83.  
 
Google - Webmaster Central Blog. 2015. 
http://googlewebmastercentral.blogspot.se/2015/02/finding-more-mobile-friendly-
search.html (Hämtad 2015-05-01) 
 
Hasley, P. J., Gregg, D. G. 2010. An Exploratory Study of Website Information 
Content. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research. Vol.5, 
No.3, s.27-38. 
 
Hsu, L., Walter, Z. 2015. Search engine or content website? a local information 
seeking classification model based on consumer characteristics and website 
perceptions. International Journal of Human-Computer Interaction. 21 January 2015. 
 
Kylén, J-A. 2004. Att få svar: Intervju, enkät, observation. Stockholm. Bonnier 
Utbildning. 
 
Lawrence, D., Tavakol, Soheyla. 2007. Balanced Website Design. London. Springer 
eBooks. 
 
Ledford, L, J. 2009. Search engine optimization bible. Indianapolis. John Wiley & 
Sons.  
 
Lipton, R. 2007. The practical guide to information design. John Wiley & Sons.  
 
Miller, M. 2009. The complete idiot’s guide to search engine optimization. 
Indianapolis. Alpha Books.  
 
Pettersson, R. 2014. Information Design Theories. Journal of Visual Literacy. Vol. 33 
Issue 1, p1-94. 94p. 
 
Shankar, V., Carpenter, S, G. 2012. Handbook of marketing strategy. Cheltenham. 
Edward Elgar Pub.  
 
Statcounter Global Stats - Visitor Analysis for Your Website. 2015. 
http://gs.statcounter.com/#search_engine-SE-monthly-201404-201504-bar (Hämtad 
2015-05-03)  


