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Svensk titel:  Att synas bland alla andra: En studie om SEO och 

arbetet för synlighet på sökmotorer 

Engelsk titel:  To be seen among all others: A study about SEO and 

the work with visibility on search engines 

Författare:  SIMON KLAESSON, JENNIFER WULFF 

Färdigställt:  2018 

Abstract:  The aim of this bachelor’s thesis is to examine how 

search engine algorithms and the continuous growth 

of the internet affect the work with search engine 

optimization and website visibility. By using two 

complementary methods, one quantitative and one 

qualitative, consisting of an online survey and 

interviews, this study investigates SEO company 

employees’ experiences of working with search 

engine optimization and their thoughts regarding 

search algorithms and the internet. The result of this 

study shows that the continuous growth of the 

internet is hugely affecting how demanding the work 

with search engine optimization is. The amount of 

competition involved in making a website visible 

among all others is consuming a great amount of 

resources and time. It also became clear that the 

search engine algorithms are not really part of the 

greater problem when it comes to optimizing a 

website. Rather, the problem lies with the resources 

it takes to do so. Suggestions are made on what 

further scientific research is needed around search 

engine optimization. Foremost there is a lack of 

studies investigating just how much of an impact the 

continuous expansion of the internet has on the 

rivalry among websites to be visible and how much 

time and resources are needed to keep getting high 

rankings and visibility for a website. 

Nyckelord:  SEO, Sökmotoroptimering, Informationsarkitektur, 

Sökmotorer, Algoritmer, Webbutveckling 
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1 Introduktion 

Search Engine Optimization (SEO) är en del av informationsarkitektur och 

viktigt för webbplatsers synlighet på internet. Wahlgren och Brååth (2017) 

menar att SEO innebär att få sökmotorer intresserade och att genom tydlighet 

med hjälp av exempelvis nyckelord visa vad innehållet på webbplatsen består 

av. Denna studie granskar hur företag som tillhandahåller SEO som tjänst 

(hädanefter kallat SEO-företag) ser på SEO och hur de arbetar med 

webbplatsers synlighet och tillgänglighet, som en konsekvens av 

sökalgoritmers ständiga uppdatering. Ledford och Baldwin (2007) förklarar 

sökalgoritmer som en grundsten i sökmotorer och är det som får sökfunktionen 

att fungera. Algoritmerna läser in söktermen som användare skriver in och 

sedan returneras sökresultat baserat på den sökterm som använts, samt de URL 

adresser som algoritmerna kopplar ihop söktermen med. Alla sökalgoritmer 

varierar dock i hur de är uppbyggda och därför kan sökresultat variera från 

sökmotor till sökmotor (Ledford & Baldwin, 2007, s. 8). 

 

Företag får idag kämpa för att deras webbplatser ska ligga högt på sökmotorers 

träfflistor och det finns två sätt för att nå bra resultat. Det första alternativet är 

betald SEO och det andra är organisk SEO. För att illustrera betald SEO finns 

exempelvis Googles träfflista med några alternativ längst upp som är 

markerade som annonser, de fungerar som övriga länkar i listan men skillnaden 

är att bolagen bakom webbplatserna har valt att betala för hög ranking i 

träfflistan. Därav markeras de som annons för att skilja dem från de andra 

sökträffar som är organisk SEO. Organisk SEO innebär som Enge, Spencer och 

Stricchiola (2015) beskriver olika tekniker som används för att arbeta fram bra 

och tydlig SEO på webbplatsen utan att ägaren behöver betala sökmotorerna 

för hög ranking och de resultat i träfflistan som ligger under de annonserade är 

organiska resultat som rankas utifrån hur väl optimerad webbplatsens innehåll 

är gentemot sökmotorerna. Enge et al. (2015) förklarar också vikten av att 

företag arbetar med SEO för att överleva och att webbplatser måste existera i 

träfflistor eftersom det på en fundamental nivå har förändrats hur användare 

söker efter information. Det är därför viktigt att företag hänger med i 

utvecklingen och kan åtgärda och anpassa sina webbplatser vilket kan vara 

tufft när sökmotorers olika algoritmer ofta utvecklas och förändras. Denna 

studie fokuserar därför på hur arbetet med SEO kan effektiviseras när 

algoritmer ofta utvecklas och uppdateras och studien ämnar försöka öka 

förståelse kring algoritmer och hur arbetet med SEO ser ut.  
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1.1 Problembeskrivning 

Sökmotorer kan anses vara det vanligaste verktyget som idag används för att 

hitta information på internet och de använder algoritmer baserat på olika 

parametrar som bestämmer hur högt webbplatser placerar sig bland 

sökresultaten. SEO arbetar med olika parametrar som appliceras på 

webbplatser som nyckelord, metataggar och ALT-attribut och som Wackå 

(2009) förklarar som väsentliga för att synas på internet.  

 

Nyckelord är de ord som existerar i innehållet på webbplatsen och finns inuti 

titlar och brödtext, orden ska vara representativa för webbplatsers syfte och 

innehåll. ALT-attribut kan användas för att ytterligare stärka nyckelorden 

genom att använda samma termer i ALT-texter för bilder och annan media på 

webbplatser, det är dock arbete på detaljnivå som inte alltid leder till någon 

större skillnad för webbplatsers synlighet eller ranking. En gömd SEO-teknik 

är metataggar som innebär att den inte syns på webbplatsen och det finns olika 

metataggar som kan användas för att öka webbplatsers ranking på sökmotorer. 

Bland annat metataggen Description vilket är den korta text som syns under 

länkarna på sökmotorer när sökresultaten presenteras och används för att 

tydligare presentera webbplatsens innehåll utöver titeln (Wackå, 2009, s. 80–

82). Det problem som idag kan uppstå för SEO-företag är att optimera 

webbplatser med rätt SEO-tekniker när sökalgoritmerna inte är offentliga och 

konkurrensen om synlighet på webben hela tiden ökar. Frågan är hur företag på 

ett effektivt sätt ska kunna fortsätta applicera SEO på webbplatser och generera 

höga placeringar samtidigt som webbplatsen är synlig för den tänkta 

målgruppen? 

 

Det finns parametrar i algoritmer som är kända för företagen och som de kan 

arbeta med för att försöka uppnå hög ranking och på så sätt konkurrera om 

synligheten bland alla andra webbsidor. Enge et al. (2015) tar upp relevans och 

betydelse som två parametrar som ofta leder till att en webbplats får en hög 

ranking och således synlighet hos sökmotorerna. Relevansen hos webbplatser 

innebär hur ofta den citeras på andra webbplatser och citeringar kan vara 

antalet länkningar som webbplatser får från andra webbplatser eller att synas 

på sociala medier och liknande plattformar. Det är dock inte bara viktigt att 

jobba mot algoritmerna som ständigt utvecklas och förändras, enligt Enge et al. 

(2015) är det av vikt att företagen applicerar rätt tekniker och metoder för den 

tänkta målgruppen. Det är viktigt att det finns en medvetenhet om målgrupper 

och förståelse för de sökord och söktekniker som målgruppen kan tänkas 

använda, finns förståelsen ökar också chansen att nå ut till den tänkta 

målgruppen och uppnå syftet med webbplatsen. Enge et al. (2015) fortsätter 

med att säga att det är väldigt viktigt att tänka på att sökmotorer alltid skapar 

sig en helhetsbild av webbplatsen. Vad för typ av innehåll den har och vilken 

genre webbplatsen tillhör. När innehållet har en god helhetsbild på 

webbplatsen ökar också chanserna för att webbplatsen placeras högt och är 

relevant utefter de tänkta söktermerna målgruppen kan tänkas använda.  
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Det är uppenbart att det kan finnas ett tydligt problem för SEO-företagen, 

exempelvis att både kunna tillfredsställa sökmotorerna och användarna sett till 

synlighet och ranking utan att fullt ut vara medvetna om hur sökmotorers 

algoritmer fungerar och den konstanta utvecklingen av webben. Det kan tänkas 

leda till en svårare arbetsmiljö som kan skada både synlighet och relevans för 

webbplatserna. Det kan utifrån det anses att det finns ett behov att närmre 

undersöka företagens egna arbete med organisk SEO i relation till algoritmerna 

och webbens utveckling. Det för att undersöka hur mycket arbete som uppstår 

av att algoritmerna delvis är dolda och den konkurrens om synlighet som idag 

finns på webben på grund av hur stor webben idag är. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Mot bakgrund av problembeskrivningen ovan, är syftet med studien att 

undersöka hur algoritmers och webbens utveckling och förändringar påverkar 

webbplatsers synlighet och tillgänglighet samt att studera SEO-företagens 

strategier för arbetet med SEO.  

Följande frågeställning har tagits fram för att belysa det ovannämnda syftet: 

Hur påverkar webbens och sökalgoritmernas utveckling och 

uppdatering SEO-företags arbete? 

1.3 Avgränsningar 

SEO är ett brett område med många begrepp och inriktningar vilket gör 

avgränsningar till en nödvändighet i studien både gällande ämne och 

studiedeltagare. Arbetet avgränsas därför mot SEO-företags arbete med SEO 

och algoritmer i åtanke och studiedeltagarna avgränsas till personer som 

arbetar på ett SEO-företag.  

1.4 Disposition 

I kapitel 2 presenteras tidigare forskning, studiens centrala begrepp och en 

sammanfattning som ligger till grund för studiens undersökningsområde SEO. 

Fokus ligger på hur företag arbetar med sökmotorer när sökmotorernas 

algoritmer kan vara dolda vilket är studiens problemområde och syfte. 

I kapitel 3 tas de metoder som tillämpats i studien upp och introduceras och 

motiveras. De är: Semistrukturerad intervju och enkätundersökning, det tas 

också upp hur insamlade data bearbetas och analyseras och hur studien tar 

hänsyn till forskningsetiska överväganden. 

Kapitel 4 innehåller presentation av resultaten från undersökningarna. 

Slutligen i kapitel 5 förs en avslutande diskussion och sammanfattning kring 

ämnet och slutsatser som studien kommit fram till. Kapitlet tar upp en kritisk 

reflektion utifrån studiens begränsningar. Som avslutning tas också förslag på 

fortsatt forskning upp. 
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2 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som presenteras nedan fokuserar på sökmotorer, 

sökalgoritmer samt SEO. Det redogörs även för hur företag använder sig av 

SEO och deras tillvägagångsätt för hur en webbplats ska erhålla en hög 

synlighet och relevans. Litteraturen som används kan anses som gammal och 

därmed irrelevant eftersom SEO är ett område med snabb utvecklingsfas. Valet 

att trots det använda dessa i detta kapitel grundar sig i att påvisa en tidslinje 

och att även om delar av SEO-arbetet ser annorlunda ut idag, verkar mycket 

inom tidig SEO i högsta grad vara fortsatt relevant. De tekniker och relevans 

som diskuteras är alla av sorten organisk SEO därför tas inte organisk SEO 

specifikt upp i detta kapitel och benämns också därför enbart som SEO.  

2.1 Sökmotorer och dess algoritmer 

Bar-Ilan (2007) utförde 2007 en studie som granskade hur Googles 

sökalgoritmer rankar webbplatser och förklarar att alla sökmotorer använder 

sig av algoritmer för att sortera och placera webbplatser bland rankingarna i 

sökresultaten. Algoritmerna jobbar med flera parametrar men eftersom många 

av sökalgoritmernas parametrar inte är offentliga leder det till att företag kan få 

svårigheter att effektivt sökmotoranpassa webbplatser. Det finns dock kända 

parametrar och Bar-Ilan (2007, s. 157–158) tar upp pagerank som innebär 

antalet gånger webbplatser länkas ifrån andra webbplatser. Pagerank är en 

parameter som företagen vet är en viktig del av Googles algoritmer och som 

rankar högt bland sökresultaten, om webbplatsen dessutom är väletablerad 

väger dessa länkningar tyngre. Pagerank är dock inte det enda Google ser som 

relevant för rankning av webbplatser, nyckelord och formulering av 

hyperlänkar spelar också roll men är svårare att avgöra hur Google graderar 

dessa teknikers relevans. Ledford och Baldwin (2007) stärker det Bar-Ilan 

(2007) pekar på och förklarar att arbetet med hög ranking för webbplatser kan 

vara en gissning och att SEO-företag får testa sig fram för att nå optimal 

synlighet och ranking. Det finns också olika typer av sökmotorer och 

algoritmer och Google samt Bing är enligt författarna exempel på primära 

sökmotorer för att de kan indexerar de flesta öppna webbplatser som är 

publicerade på internet, det är dock av stor vikt att förstå att sökmotorer 

varierar i hur de indexerar och det beror på hur algoritmerna i sökmotorn ser ut.  

Google är den största sökmotorn (Bar-Ilan, 2007; Ledford & Baldwin, 2007; 

Luh, Yang & Huang, 2016) och två anledningar är att sökmotorn levererar bra 

sökresultat och är väldigt precis i sina sökträffar, det för att Google tidigt 

kombinerade söktermer och antal länkningar mellan webbplatser för att 

presentera relevanta sökresultat. Det är dock i arbetet med SEO viktigt att ha i 

åtanke att sökalgoritmer kan ta med flera hundra olika parametrar i beräkning 

när webbplatser rankas bland sökresultaten (Ledford & Baldwin, 2007, s. 10–

12). 
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Luh et al. (2016) stärker också det Bar-Ilan (2007) säger och deras studie pekar 

på att arbetet för synlighet kan vara ett problem eftersom delar av 

sökalgoritmerna inte är offentliga och att de utvecklas och uppdateras. Det kan 

det leda till att webbplatser en period rankas högt medan en annan period gör 

de inte det och det är för att företagen måste testa sig fram utan att tydligt veta 

exakt vad som behöver göras (Luh et al., 2016, s. 240–241). Luh et al. (2016) 

går vidare med att förklara att det finns två delar som appliceras i SEO-arbetet 

för att försöka hålla webbplatser relevanta gentemot de ständigt förändrande 

algoritmerna och det är de två tillvägagångssätten Off-page- och On 

pageoptimering. Off-pageoptimering innebär arbete med backlinks vilket är 

länkningar från exempelvis andra sidor och spridning i sociala medier, 

On-page är det som sker på själva webbplatsen som nyckelord i webbplatsens 

URL, rubriker och brödtext samt relevant innehåll (Luh et al., 2016, s. 240).  

I den studie som Luh et al. (2016) utförde granskades sannolikheten till högre 

ranking och synlighet när SEO-tekniker applicerats för att tillfredsställa 

Googles algoritmer, det gjordes genom att mäta de två tillvägagångssätten On-

page och Off-pageranking som nämnts ovan. Det mättes mot hundra utvalda 

söktermer för att undersöka om de två teknikerna ökar rankingen bland 

sökresultaten, här betraktades också om matchningarna är relevanta gentemot 

den sökterm som använts. Målet med studien de utförde var att på ett tydligare 

sätt förstå Googles algoritmer och hur den rankar olika SEO-tekniker. Det 

krävs dock att ett test med mycket större omfång genomförs för att med 

säkerhet kunna fastställa vad algoritmer anser är relevant (Luh et al., 2016, s. 

250–253). 

2.2 Tekniker för ranking och synlighet 

Enaceanu (2010, s. 23) förklarar SEO som en samling tekniker som appliceras 

på webbplatser för att det ska vara lättare för användare att hitta dem och för att 

de ska placeras högt bland sökresultat, exempel på tekniker är pagerank, titel, 

taggar och nyckelord. Nyckelord kan beskrivas som ett antal förbestämda ord 

som beskriver webbplatsens innehåll och syfte och som är tänkta att användas 

flitigt genom hela webbplatsen i såväl titel, rubriker och brödtexter. Teknikerna 

kallas för White Hat tekniker och är till för att webbplatser tydligare ska synas 

på sökmotorer. Även om algoritmerna oftast är företagshemligheter och inte 

offentlig information används SEO för att försöka få dem att ranka webbplatser 

högt och göra dem synliga för användare. White Hat är som Duk et al. (2006 s. 

391–393) beskriver tekniker som är etiska och godkända av sökmotorer, några 

av dessa tekniker nämndes både i avsnitt 2.1 Sökmotorer och dess algoritmer 

och i föregående stycke och är bland annat pagerank, nyckelord och on-

pageoptimering. Duk et al. (2006 s. 391–393) menar att det är av stor vikt att 

White Hat används på ett korrekt sätt för att ge effekt, exempelvis om 

webbplatser använder allt för vaga eller felaktiga nyckelord och som på grund 

av det når en för bred målgrupp är risken stor att det drar fel typ av användare 

till webbplatsen. De trycker också på att det är viktigt att SEO anpassas utifrån 

webbplatsens specifika syfte för att det ska uppfylla sin funktion.  
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Moreno och Martinez (2013) tar också upp i sin studie hur White Hat tekniker 

och utvecklingen som skett inom SEO ser ut och studien visar på att även om 

tekniker som Duk et al. (2006) tar upp fortfarande är användbara som 

exempelvis nyckelord, har White Hat teknikerna uppdaterats. Det är 

exempelvis av större vikt att fokusera på att använda nyckelord i brödtext och 

andra element på webbplatsen och det framkommer också att det finns ett 

tydligt samband mellan bra SEO, alltså White Hat tekniker och design för god 

användarvänlighet.  

Duk, Bjelobrk och Čarapina (2006) har studerat SEO hos en specifik webbplats 

och hur utvecklingen sett ut och de menar att tekniker som Black Hat, vilket är 

motsatsen till White Hat, allvarligt kan skada företagets tillförlitlighet och 

trovärdighet. Speciellt i de fall innehållet inte motsvarar det användarna 

eftersöker på grund av att tekniker som Black Hat kan visa felaktig information 

för sökmotorer (Duk et al., 2006, s. 390–392). Black Hat är som Malaga (2008, 

s. 148) tar upp, olika tekniker som appliceras på webbplatser för att 

åstadkomma en större mängd träffar på sökmotorer. Teknikerna är inte tillåtna 

hos sökmotorer och anses som oetiska och är otillåtna till följd av de regelverk 

som de flesta sökmotorer tillämpar, reglerna förklaras kortfattat genom att det 

innehåll sökmotorerna indexerar också ska vara detsamma som användaren får 

levererat.  

En av de vanliga tekniker som Black Hat innefattar är gömda sidor på 

webbplatser och det innebär att det ligger en dold sida som ett filter över den 

riktiga webbplatsen som användaren besöker. Den dolda sidan proppas full 

med sökmotoroptimerad text och element för att generera bra träffar hos 

sökmotorerna. Det betyder att användaren kan bli ledd till en webbplats som 

delvis eller helt inte matchar det sökmotorn tror är innehållet på webbplatsen. 

Det är också en teknik som används för att kunna leda användare till 

webbplatser utan att behöva fylla den autentiska webbplatsen med överdrivet 

mycket SEO, black Hat appliceras alltså i detta fall för att kunna hålla 

webbplatsen ren. Malaga (2008, s. 147) tar också upp att eftersom tekniker som 

Black Hat är otillåtna kan det medföra att webbplatser som använder sådana 

metoder blir placerade långt ner eller helt avstängda hos sökmotorerna.  

Sammanfattningsvis säger Malaga (2008, s. 147–148) att det blir svårare att 

arbeta med SEO och att fokusera på synlighet i takt med att Internet och SEO 

växer. Han förklarar att det inte bara är tävling mellan webbplatser utan 

synligheten tävlar också mot tekniker som Black Hat, vilket kan försvåra 

möjligheten till bra placering i sökresultaten. Moreno och Martinez (2013, s. 

573–576) studie kommer fram till ungefär samma resultat angående Black Hat 

som Duk et al. (2006) och Malaga (2008), Moreno och Martinez (2013, s. 570) 

diskuterar också att Black Hat fortfarande är tekniker som används för att 

kringgå regelverk på olika sökmotorer. Det visar också på att problemen 

kvarstår och användares förtroende för sökresultaten kan fortsätta att ta skada. 
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2.3 Sammanfattning 

Det problem som återkommer i tidigare forskning är svårigheterna som kan 

finnas vid utförande av SEO arbete på ett optimalt tillvägagångssätt. 

Återkommande begrepp är bland annat Black Hat, White Hat, algoritmer och 

att dessa är företagshemligheter, begreppen är centrala i flera studier och 

beskriver aspekter som kan vara en del av svårigheterna vid arbete med SEO. 

Det lyfts vid flera tillfällen fram i forskningen att det är svårt att bilda sig en 

klar bild av hur sökmotorers algoritmer fungerar, vilket kan leda till att företag 

får prova sig fram med olika SEO-tekniker. Det är som nämnt i avsnitt 2.2 

Tekniker för ranking och synlighet ett problem att algoritmer är 

företagshemligheter eftersom det påverkar arbetet med SEO att det därför kan 

upplevas som krävande för att webbplatser ska kunna rankas högt. Något 

intressant som framkom utifrån den studie Luh et al. (2016) genomförde var att 

det krävs större mängd parametrar för att kunna med viss säkerhet fastställa 

exakt vad Googles algoritmer anser vara de viktigaste SEO-teknikerna.  

 

De tidigare studierna som genomförts pekar också på att de SEO-tekniker som 

användes för tio år sedan fortfarande till viss del är aktuella idag. Det har 

däremot vad som framgår från tidigare forskning förfinats och utvecklats men 

företagen kan trots det ha svårigheter med att arbeta optimalt med SEO på 

grund av algoritmerna. En teori som presenterades i flertalet av studierna är att 

SEO anses ha ett väldigt brett arbetssätt och för att lyckas matcha 

sökalgoritmerna och öka synligheten på webbplatser måste stort antal SEO-

tekniker appliceras. Det går inte att enbart lägga fokus på några av de mer 

välkända teknikerna som nyckelord även om många algoritmer rankar det högt, 

det på grund av det faktum att sökalgoritmer jobbar brett i processen för att 

presentera sökresultat (Ledford & Baldwin, 2007, s. 11–14). För denna studie 

är begreppen algoritm, SEO-tekniker och ranking högst relevanta och i de 

teorier som presenteras finns SEO-tekniker som behövs för att göra en 

webbplats synlig på internet och skapa en hög ranking men problemet ligger i 

att företagen inte med säkerhet kan fastställa teknikernas relevans. Studien 

utgår från att problemet inom SEO ligger i att effektivt och optimalt kunna 

tillfredsställa sökmotoralgoritmerna och med avseende på detta bygger studien 

vidare på den forskning som finns och försöker gå djupare, samt samla 

erfarenheter och upplevelser från personer som arbetar med SEO. 
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3 Metod 

Studiens fokus är SEO-företag eftersom de har förförståelse för sökmotorer och 

arbetssättet för optimering. Genom att intervjua utvecklare ges möjligheten till 

en djupare förståelse kring hur sökalgoritmer rankar och arbetet för synlighet. 

Frågeställningen: Hur påverkar webbens och sökalgoritmernas utveckling och 

uppdatering SEO-företags arbete? undersöks och besvaras i tre olika teman 

och med hjälp av intervjuer och enkätundersökning. Med hjälp av metoderna 

kan deltagarnas synpunkter inhämtas vilket ger en tydligare och djupare bild av 

algoritmer och hur arbetet med bra SEO ser ut. Tillfället att kunna ställa 

följdfrågor på intervjudeltagarnas svar ger också möjlighet till mer nyanserade 

och uttömmande svar samt att enkätundersökningen verkar som ett stöd till 

intervjuerna och skapar också möjlighet till fler deltagare vilket kan ge mer 

data att analysera.  

 

De tre teman som frågeställningen ämnar försöka besvaras i är: SEO-arbete, 

tekniker samt algoritmer. Valet att använda tre teman gjordes för att lättare 

kunna strukturera upp intervjuns frågor och för att kunna analysera resultatet 

som utvinns från de båda metoderna. Genom tematisering går det också att 

särskilja de tekniska aspekterna hos algoritmer ifrån det som SEO-företagen 

kan påverka, alltså tekniker och arbetet med SEO. Alla tre teman är nära 

sammankopplade och utan en aspekt fungerar inte nästa, exempelvis är 

algoritmer avgörande för att SEO-arbete fungerar och vilka tekniker som 

fungerar. Vi ansåg att det ändå kunde ge en klarare bild genom att plocka isär 

det till tre olika teman även om de, som nämnts, hänger samman. De nämnda 

metoderna, urval, genomförande samt forskningsetiska överväganden beskrivs 

i detta kapitel och avslutningsvis tas bearbetning och analys av data upp. 

3.1 Semistrukturerad intervju 

Semistrukturerad intervju valdes som undersökningsmetod eftersom SEO anses 

vara ett komplext ämne att studera och genom en kvalitativ metod som intervju 

är det eventuellt möjligt att lättare få deltagares synpunkter och upplevelser 

kring arbetet med SEO och ämnet i sig. Patel och Davidson (2011 s. 82–84) 

anser att det är till nytta att använda intervju för att kunna få tillgång till 

deltagarens åsikter och uppfattningar,  då data som samlas in kan vara 

nyanserad samt att det är lättare att få fram information som inte är möjlig att 

nå via exempelvis enkätundersökning. Genom semistruktur ges också en chans 

till fördjupande följdfrågor, vilket gör det lättare att nå målet för denna studie 

som är att öka förståelsen och kunskaperna kring arbetet med SEO-tekniker. 

Det är därför viktigt att deltagarens resonemang får tillfälle att komma fram 

vilket möjliggörs genom semistruktur. Intervjuerna ger också möjligheten att 

utveckla och förändra frågor allt eftersom undersökningen genomförs.  
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Denna intervjuform som valts för studien får stöd av Denscombe (2017, s. 

266–267) som beskriver att den består av frågor men är flexibel när det gäller 

frågornas ordning och framförallt tar deltagarnas tankar i beaktning och låter 

dem utveckla sina idéer och funderingar. Med hjälp av denna struktur är det 

möjligt för studien att få både breda och djupa svar som baseras på kunskap 

hos deltagarna. Vidare finns det också lite olika format av intervjuer, bland 

annat personliga intervjuer som användes i denna studie, genom att genomföra 

personliga intervjuer i stället för exempelvis fokusgrupper blir det lättare att 

fånga upp studiedeltagarnas uppfattningar och synpunkter som framträder 

under intervjun eftersom det har sitt ursprung i en enda källa och det är den 

intervjuade.  

3.1.1 Urval 

Urvalet av studiedeltagare grundade sig i studiens mål och därför var 

deltagarna också personer som arbetar med SEO på minst veckovis basis, 

vidare kan det antas att personerna också är de med mest kännedom kring 

sökalgoritmer och hur de fungerar. För att få kontakt med rätt typ av deltagare 

till intervjun gjordes research kring olika företag i området och kontakt togs via 

mail för att pröva om intresset för att ställa upp på intervju fanns. Den data som 

samlas in för undersökningen måste vara representativ för hur arbetet med SEO 

ser ut och därav anses det att en subjektiv urvalsprocess (Denscombe 2017) 

lämpar sig bäst, genom detta urval är det möjligt att plocka studiedeltagare som 

har en kännedom om olika tekniker och parametrar kring SEO.  

3.1.2 Utveckling av intervju 

Utifrån valet av studiedeltagare och deras förkunskaper växte en intervjuguide 

fram med utgångspunkt och struktur utifrån studiens frågeställning och 

eftersom deltagarna var personer som arbetar med SEO innebar det också att de 

frågor som skapades kunde vara av mer öppna eftersom det kunde gå att anta 

att de förstod frågorna. Intervjufrågorna (se bilaga A) utformades därför på ett 

semistrukturerat sätt för att ge intervjudeltagarna möjlighet till mer djupgående 

svar. I de semistrukturerade intervjuerna täcktes ämnen och förslag till frågor 

upp i guiden och det gav utrymme för att anpassa frågorna allt eftersom 

intervjun fortskred och efter de svar som deltagaren lämnade. Genom 

semistruktur och frågeguiden gavs också möjligheten att intervjuproceduren 

blev mer spontan och att svaren från deltagarna blev mer oväntade.  

Intervjuns frågor var därför av blandad sort för att skapa en dynamisk intervju 

som kunde leda till både uttömmande svar och nya infallsvinklar kring ämnet 

SEO. Kvale och Brinkmann (2009 s. 150–152) tar upp att det är av vikt att 

frågorna är korta och konsista och att inledningsfrågan skrivs på ett sådant sätt 

att den kan ge spontana och rika svar kring ämnet som undersöks, vidare är det 

viktigt med uppföljningsfrågor, sonderade frågor, specificerande frågor, direkta 

frågor, indirekta frågor, strukturerade frågor, tolkande frågor samt tystnad. I 

intervjuguiden har frågorna försökt att blandas med olika varianter för att täcka 

upp det som studien ämnade få fram under intervjuerna.  
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Som nämnt tidigare är det viktigt med varierade frågor och därför har frågorna 

plockats ner från tematiserade forskningsfrågor till dynamiska intervjufrågor 

vilket gav den intervjuade tydligare frågor att svara på. Det är frågeteman som 

rör olika tekniker, det dagliga arbetet med SEO samt algoritmer, i ett försök att 

skapa en tydlig bild av hur arbetet med webbplatser synlighet genomförs. 

Frågeteman som togs fram var: Tekniker för SEO, alltså hur arbetas bra SEO 

fram med hjälp av olika tekniker, SEO-arbete som handlar om hur det dagliga 

arbetet ser ut med exempelvis uppdateringar av webbplatsers SEO och sista 

temat är algoritmer. De olika frågetemana fungerade som manus för att ge stöd 

under intervjuerna och som Kvale och Brinkmann (2009, s. 146–147) beskriver 

kan guiden antingen vara detaljerad eller bara innehålla ämnen som ska tas upp 

under intervjun vilket också kan göra frågorna mer dynamiska.  

Genom ett mer flytande samtal under intervjuerna underlättade det också för 

studiens deltagare att kunna ventilera sina åsikter och tankar. Det gav också 

chansen för fylligare information tack vare olika teman vilket också gjorde det 

lättare att analysera intervjuerna. Som Kvale och Brinkmann (2009) nämner är 

det avgörande att det är god kvalitet på intervjun för den följande analysen och 

de tar upp några kvalitetskriterier, bland annat tas vikten av mängden korta 

frågor, rika och omfattande svar, uppföljning och klargörande av relevanta 

aspekter samt verifiering av intervjuarens tolkning av svaren upp (Kvale & 

Brinkmann 2009 s.180). Genom att studien använde riktlinjer blev det lättare 

att skapa en god intervjupraktik och gav också studien en större mängd data att 

analysera och jämföra, exempelvis utifrån frågeteman utvecklades frågor som 

”Finns det SEO-tekniker du undviker att använda?” och ”Hur ser ditt dagliga 

arbete ut med SEO?” och med hjälp av frågorna blev det möjligt att få 

uttömmande svar och också tillfällen att ställa följdfrågor för att få ännu 

tydligare bild. Det fanns också medvetet ja och nej frågor i guiden för att kunna 

utveckla och förändra frågorna utifrån deltagarens svar och intervjuns gång.  

3.2 Enkätundersökning 

En enkätundersökning genomfördes som en kvantitativ metod för att stötta 

intervjuerna och fungera som ett komplement till den kvalitativa data som 

intervjuerna samlar in. Enkätundersökningen var också tänkt att ytterligare 

bidra med data för att möta den presenterade frågeställningen och valet att göra 

en kvantitativ metod grundade sig i bidragandet av statistik om SEO-arbete. 

Svaren kunde tydligt jämföras eftersom frågorna i varje enkät var identiska och 

skapade möjlighet till fördjupning tillsammans med intervjuerna. Denscombe 

(2017) förklarar att kvantitativa data kan ge en studie större tillförlitlighet 

eftersom underlaget som studien bygger på ger tydlig statistik och en grund för 

att djupare undersöka och analysera ämnet genom kvalitativa metoder som 

intervjuer (Denscombe, 2017, s. 379–380).  
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3.2.1 Urval 

Studiedeltagarna för enkätundersökningen var personer som arbetar för SEO-

företag och som har arbetsvana att öka synligheten för webbplatser och se till 

att de får en hög ranking bland sökresultaten. Urvalet gjordes genom att företag 

som dagligen arbetar med SEO kontaktades via mail. Det krävdes förkunskap 

för att kunna svara på de frågor som presenterades i enkäten. Avgränsningen 

gjordes för att det går att anta att endast SEO-företag är kvalificerade att svara 

på frågorna, vi ansåg att det inte räckte att företaget bygger webbplatser eller 

har erfarenhet av webben utan företaget måste ha kunskap om SEO och arbetet 

med det. 

3.2.2 Utveckling enkät 

Som nämnts tidigare har en enkät utvecklats för att möta syftet och på ett 

effektivt sätt samla in data för att få svar på frågeställningen som presenteras i 

denna studie, enkäten skapades i Google Forms och bestod av totalt nio frågor 

som alla var tematiserade kring SEO. Frågorna var bland annat Komplicerar 

sökalgoritmerna arbetet med SEO? och Hur ofta uppdaterar ni era kunders 

webbplatsers SEO? Och har utformats för att de ska kunna bidra till att besvara 

frågeställningen. Frågorna har formulerats på ett sådant sätt att de ska fungera 

som ett komplement till de semistrukturerade intervjuerna, fokus har därför 

lagts på att enkätfrågorna ska skilja sig från intervjufrågorna för att få större 

bredd på den data som studien bygger på. Ytterligare har enkäten utformats 

efter tre kriterier som applicerats för att den ska anses vara forskningsmässig, 

Denscombe (2017, s. 239) förklarar de tre kriterier som riktlinjer att följa. Den 

data som samlas in måste gå att analysera, frågorna måste vara nedtecknade 

och frågorna ska endast beröra det område studien ämnar undersöka. 

Frågorna i enkäten besvarades med hjälp av rangordningsfrågor samt ja och nej 

frågor eftersom det kan anses behövas olika varianter av svarsalternativ i 

enkäten för att komma åt den data som behövs för att besvara frågeställningen 

som ställs i studien. Bell (2006) förklarar att det finns olika varianter av frågor 

som kan användas i en enkätundersökning och de bör anpassas efter syfte och 

den typ av studie som utförs. En av frågevarianterna är rangordningsfrågor som 

innebär att svarsalternativen exempelvis kan vara ett till fem eller mycket 

dåligt till mycket bra (Bell, 2006, s. 138–139). Rangordningsfrågorna i denna 

enkät varierade beroende på fråga och alternativen var bland annat, inte alls till 

ofta eller dåligt till bra. Bakgrunden till rangordningsfrågor var för att på ett 

djupare plan kunna ta del av hur studiedeltagarna upplevde arbetet med SEO 

och varför de arbetar på ett visst sätt i olika situationer. Vi ansåg också att 

rangordningsfrågor gav möjligheten till att undersöka hur ofta olika SEO-

tekniker används eller på vilket sätt företagen applicerar sin kunskap om SEO 

för att ranka webbplatser högt bland sökresultaten.  
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3.3 Etiska övervägande 

Etiska ställningstaganden togs i denna studie för att säkerställa att alla 

deltagare, data och känsliga uppgifter behandlas på ett korrekt och regelrätt 

sätt. Patel och Davidsson (2011) förklarar att etiska ställningstaganden måste 

tas oavsett studie och det är viktigt att studiedeltagarnas integritet är skyddad 

och att deltagarna informeras om hur känsliga uppgifter och den data som 

samlas in hanteras (Patel & Davidsson, 2011, s. 62–63). Denna studie har följt 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002) och det innebär att behandling av individuella och 

känsliga uppgifter sker enligt konfidentialitetskravet och att undersöknings 

materialet inte lagras analogt utan endast på digitala enheter som datorer.  

Alla intervjuer inleddes med att informera deltagarna om deras rättigheter i 

undersökningen och det gjordes genom ett samtyckesdokument (Se bilaga A). 

Samtyckesdokumentet informerade deltagaren om att alla uppgifter som samlas 

in under intervjun endast kommer att användas för studiens tilltänkta syfte och 

att alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Genom att teckna avtalet 

om samtycke godkände också deltagaren att informationen kan komma att 

presenteras i en akademisk uppsats, vidare fick alla deltagare också frågan om 

det var okej att intervjun spelades in via ljud och sedan transkriberades. Patel 

och Davidsson (2011) trycker på vikten av att informera alla deltagare att 

information som samlas in under en studie inte kommer att användas till något 

annat än undersökningen ifråga och inte heller spridas till andra parter (Patel & 

Davidsson, 2011, s. 64), resultaten från både enkät och intervju är helt 

anonyma då det inte ansågs att deltagarnas identitet tillförde något till studien 

och dess slutresultat. Frågor och dylikt har medvetet formulerats för att de inte 

ska kunna leda till att någon deltagare kan identifieras utifrån de svar som 

angavs. 

Då enkäten endast genomfördes på webben och var helt anonym förklarades 

det kort för enkätdeltagarna syftet med enkäten, vilka vi som genomförde 

studien är och hur den data som samlades användes. Det går heller inte urskilja 

på något sätt vilka det är som svarat på enkätundersökningen utifrån de svar 

som angavs eller resultatet som presenteras. 

3.4 Tillvägagångsätt 

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med anställda på SEO-företag 

inom Borås. Urvalet gjordes för att deltagarna behövde vara personer som har 

arbetserfarenhet av SEO och för att spara tid eftersom företag utanför Borås 

kräver längre restider samt kostnader. Tjugo företag inom Borås kontaktades 

via mejl för att fråga om deltagande, förklara syftet med studien, tidsåtgång och 

hur upplägget för intervjun såg ut.  
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De företag som tackade ja till att delta i intervjuerna fick möjlighet att planera 

in ett möte som passade dem för genomförandet av intervjun och de företag 

som tackade nej till deltagande i intervju fick frågan om de istället kunde tänka 

sig att delta i enkätundersökningen. Av de 20 företag som kontaktades för 

intervjudeltagande var det fyra som ställde upp och deltog i intervjuerna. 

Intervjuerna inleddes med en presentation och information om att studien 

spelades in via ljudupptagning och förklaring i detalj vad studien ämnar 

undersöka och syftet bakom. Därefter förklarades deltagarens rättigheter, alltså 

möjligheten att när som helst avbryta intervjun och att inga känsliga 

personuppgifter efterfrågades vid något tillfälle under intervjuns gång och de 

fick också skriva under samtyckesdokumentet. 

Deltagaren fick sedan en kortare introduktion om upplägget av intervjun och 

ungefärlig tidsåtgång och varje intervju skedde med en enskild deltagare i ett 

avskilt rum för att inga svar skulle spridas utanför studien och identiteten hos 

deltagaren skall vara skyddad. Intervjun påbörjades och den intervjuguide som 

tidigare skapats (se bilaga C) användes som utgångspunkt. Som en isbrytare 

inleddes intervjun med två enklare frågor för att skapa en uppfattning om 

personens erfarenhet inom SEO-arbete och användaren fick möjlighet att 

utveckla sina svar men ansågs inte svaren tillräckligt uttömmande ställdes 

följdfrågor. Intervjuerna pågick mellan 30 till 60 minuter beroende på antal 

följdfrågor som ställdes och hur uttömmande svar som gavs. När alla teman 

från intervjuguiden besvarats och den information som samlats in under 

intervjun var tillfredställande tackades personen för sitt deltagande och 

intervjun avslutades.  

Enkätundersökningen genomfördes med hjälp av mailkontakt med SEO-

företag som mötte förkunskapskraven, i mailen tillfrågades berörda personer 

om deltagande i enkätundersökningen. Mejlet som skickades ut beskrev 

enkätens syfte, vilken typ av frågor den innehöll (se bilaga D), syftet bakom 

och vad informationen som enkäten samlade in skulle användas till. De blev 

också informerade om antal frågor och den beräknade tidsåtgång som kunde 

tänkas krävas för att besvara enkäten, om de tackade ja ombads de att besvara 

enkäten som länkades i samma mail. Eftersom enkäten besvarades via Google 

Forms kontaktades företag i flera städer som Borås, Göteborg och Stockholm. 

Det gjorde också att antalet företag som var tillgängliga för att besvara enkäten 

ökade, totalt 60 företag kontaktades för att se om intresse för deltagande i 

enkäten fanns men endast 12 av de företag som kontaktades deltog. 

Sammanfattningsvis ställdes frågeställningen mot data från både enkät och 

intervju för att urskilja om det var möjligt att besvara de utifrån de 

undersökningar som genomförts. Metoderna var till för att komplettera 

varandra och täcka upp luckor som eventuellt kunde finnas i varje enskild 

metod. De slutsatser som sedan drogs utifrån den data som samlades in att 

presenteras och diskuteras djupare i kapitel 5. 
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3.5 Dataanalys 

I den aktuella studien har data från intervjuer och enkät analyserats och 

sorterats utefter en empirisk tematisk analys och valet föll på tematisk analys 

för att studera den data som samlats in, leta efter återkommande teman i svaren 

och om det råder konsensus. Vi ansåg att det är ett tillvägagångssätt som 

lämpar sig väl utifrån frågeställningen som studien bygger på, för att på ett 

tillräckligt korrekt och exakt sätt som möjligt kunna besvara den. Denscombe 

(2017, s. 204 - 205) förklarar att tematisk analys med fördel kan användas som 

analysmetod när det ska undersökas om samband och likheter finns i data som 

samlats in. De tre temana SEO-arbete, tekniker och algoritmer som 

intervjuguiden bygger på har stått som grund till strukturen och analysen av 

data från både intervju och enkät. Alla frågor för både intervju och enkät har 

utgått från teman och används för att kunna sammanställa svaren inom varje 

tema, på det sätt gick det att kontrollera om det fanns en röd tråd i deltagarnas 

svar och om det råder konsensus kring de ämnena metoderna undersöker.  

Eftersom alla intervjuer spelades in lyssnades de igenom och de svar 

deltagarna angav på intervjufrågorna transkriberades för att sedan föras in i tre 

tabeller utefter de teman som tidigare nämnts, det gjordes för att underlätta 

bearbetningen av intervjuerna och deltagarnas svar på ett strukturerat sätt. 

Denscombe (2017, s. 384–385) pekar också på att transkribering av 

ljudinspelade intervjuer underlättar arbetet med att i detalj jämföra och hitta 

samband och mönster mellan olika svar, det räcker dock oftast att transkribera 

endast de viktigaste delarna av en intervju. Svaren i varje tema granskades och 

ansågs det råda konsensus mellan svaren sammanställdes de till ett 

sammanfattat svar för det temat. Tillräckligt lika svar inom samma tema 

sammanfattades till ett större svar som är representativt för alla deltagare i 

intervjuerna och därav går det anta att konsensus råder. Ytterligare detaljer om 

data från intervjuerna och det resultat som framkom under analysen presenteras 

i kapitel 4. 

Enkäten skapades som nämnts tidigare i Google Forms som automatiskt 

sammanfattar mängden svar och hur många procent av deltagarna som har 

angett samma svar. Återigen användes de teman som nämnts tidigare för att 

granska den data som inkom.  

De tre teman SEO-arbete, tekniker och algoritmer applicerades på ett liknande 

sätt som på intervjuerna, skillnaden var att svaren statistiskt sammanställdes av 

Googleforms och all data presenterades i form av olika diagram som 

stapeldiagram och cirkeldiagram. De svar som gavs på den öppna frågan i 

enkäten analyserades och sammanställdes på samma sätt som intervjusvaren, 

det vill säga med hjälp av en tematisk analys (Denscombe, 2017). Alla svar på 

den öppna frågan jämfördes mot varandra för att granska om det fanns ett 

återkommande mönster i deltagarnas svar.  
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Valet att inkludera den öppna frågan som en del av enkäten grundade sig i att 

det vi ansåg att de djupare svar som gavs var av vikt för studien trots att de 

krävdes mer analys och arbete för att sammanställa. Denscombe (2017) 

förklarar att öppna frågor i en enkät kan leda till mer komplexa data som 

speglar deltagarens åsikter bättre men öppna frågor kräver också mer resurser 

för att analysera och sammanställa till färdiga data (Denscombe, 2017, s. 252-

253). För de frågor som hade fasta svarsalternativ granskades istället antal 

deltagare som valt samma svarsalternativ, om fallet var sådant att en 

övervägande mängd deltagare valt ett visst svarsalternativ antogs det att deras 

åsikt var representativ för majoriteten av populationens syn på de teman 

enkäten berörde. I kapitel 4 presenteras en figur för enkäten där insamlade data 

granskas i detalj. 

När all data från intervjuer och enkät analyserats gjordes det en jämförande 

granskning av dem för att pröva om det fanns ett tydligt mönster mellan den 

data som samlades och de teman som applicerats. Svarsmängden från varje 

tema som hämtades från enkäten jämfördes med de sammanfattade svaren från 

intervjuerna, det gjordes för att observera om det fanns en likhet i svaren från 

de två delstudierna och således kunna besvara den frågeställning denna studie 

grundas i. När resultatet presenteras i kapitel 4 kommer de personer som 

intervjuats benämnas som företag 1, företag 2 och så vidare. Företag 1 är den 

första intervjun som genomfördes och denna benämning används för att 

särskilja de olika citat som kommer att presenteras i kapitel 4. 
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4 Resultat 

Nedan följer resultaten för intervjuer och enkätundersökning utifrån de tre 

temana SEO-arbete, tekniker och algoritmer som tidigare använts för både 

metod och dataanalys. Resultat från enkät och intervjuer presenteras och 

jämförs under varje tema och intervjusvaren har som nämnts tidigare 

transkriberats därför presenteras citat under varje tema för att tydliggöra 

deltagarnas upplevelser och åsikter kring de olika frågorna de fått besvara. 

Data från enkäten presenteras sedan i text och med bland annat hjälp av två 

figurer under temat algoritmer. 

4.1 SEO – arbete  

Utifrån den analys som genomförts av data från både intervjuer och enkät går 

det med hög tillförlitlighet fastställa att det råder konsensus mellan nästan alla 

deltagare för hur de ser på SEO-arbete. Utifrån de frågor som berör temat SEO-

arbete framgår det att alla deltagare har liknande åsikter och upplevelser och 

svaren mellan enkät och intervju skiljer sig marginellt åt, det tyder på att 

oavsett arbetsplats eller erfarenhet av SEO-arbete, upplevs arbetet med SEO 

krävande. Bakgrunden till att arbetet kan anses vara mer krävande framkom 

under intervjuerna och anledningen till det är konkurrensen och att webbens 

utveckling leder till att det krävs mer resurser bland annat och arbete för att en 

webbplats ska vara konkurrenskraftig och synlig.   

4.1.1 Arbetet – Krävande eller inte? 

På frågan: Anser du att arbetet med SEO blivit lättare/svårare allt eftersom 

webben och sökmotorerna har utvecklats? framkom det genomgående under 

intervjuerna att arbetet idag upplevs både svårare och lättare men att det kan 

vara mer krävande arbete eftersom konkurrensen är större och Google ställer 

högre krav på webbplatsers SEO. Företag 1 svarade följande på ovanstående 

fråga:  

Ja och nej, allt eftersom webben och sökmotorerna har utvecklats kräver 

arbetet med att SEO-optimera en webbplats mer resurser, tid och ett öga för 

detaljer. För tio år sedan räckte det att jobba med länkar i stort sett men idag 

krävs det att webbplatsen från grunden är optimerad. Samtidigt har det också 

blivit enklare på så sätt att de tekniker vi idag använder och den kunskap vi 

har, har utvecklats men webben växer och sökmotorerna utvecklas på ett 

sådant sätt att vi aldrig riktigt kommer ikapp vilket leder till att arbetet blir 

mer och mer krävande. 

Precis som företag 1 ansåg företag 3 också att det är både lättare och svårare, 

de svarade följande på ovanstående fråga:  

Det är kanske lättare på sätt och vis eftersom sökmotorerna blivit lite 

smartare och kan sortera bort fula knep och då kan jag tycka att det kanske 

blir lättare att göra ett vettigt innehåll. Men det finns ändå enormt mycket 

som kan göras för att få hög ranking och vi har inte resurser för det.  
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Företag 4 är inne på samma spår som företag ett och menade att för 10 år sedan 

var det ett fåtal kunder som efterfrågade tjänsten SEO men idag ligger siffran 

på 70 – 90 % av webbplatser som efterfrågar SEO. På frågan som nämnats 

ovan svarade det:  

 
Att komma högt på konkurrensutsatta sökord har därmed blivit mycket 

svårare, Google premierar numera i mycket högre utsträckning ett levande 

uppdaterat innehåll.  

Det företaget menade var att förr var det ett nej till rörlig media men idag har 

exempelvis bildsökningar på sökmotorer ökat. Analysen av insamlade data 

visar på att det krävs att det är bra SEO genomgående på webbplatser och att 

optimera alla undersidor också är viktigt. Exempelvis menade företag 1 att det 

språk som idag används vid sökningar är mer vardagligt talspråk och dessutom 

är det vanligt att användare tar hjälp av Siri, alltså att användare pratar med 

exempelvis Siri och hon söker på Google. Det leder till att sökningar blir mer 

talspråk men tack vare att sökmotorer blir mer intelligenta fungerar ändå 

sökningen, det kan dock skapa ett mer krävande arbete för den som arbetar 

med SEO eftersom talspråk inte är det språk som används vid optimering av 

texter och annat innehåll. Företag 2 menade också att användare idag vill 

genom sökmotorer kunna få fram den undersida de är intresserade av via just 

sökmotorn.  

 

Figur 1 (skala 1 är mindre krävande och skala 5 är krävande) 

I enkäten ställdes frågan: Hur upplever ni arbetet med SEO? Och svaren var 

blandade (se figur 1) men de flesta ansåg att arbetet är krävande eller relativt 

krävande. Utifrån de svar som framkom under intervjuernas gång, går det att se 

att även enkätdeltagarna verkar dela samma åsikt som intervjudeltagarna och 

likaså gällande arbetet med att få webbplatser högt rankade.  
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På frågan: Hur upplever ni arbetet med att få en webbplats högt rankad bland 

sökresultaten? blev resultatet ungefär detsamma som vid intervjuerna (se figur 

2) och de flesta ansåg att arbetet är krävande och resultatet från enkäten 

stämmer överens och stärker de svar vi fått under intervjuerna.  

 

Figur 2 (skala 1 är mindre krävande och skala 5 är fortsatt krävande) 

4.1.2 Organisk SEO 

En fråga som ställdes till deltagarna under intervjuerna var: Anser ni att 

organisk SEO är hållbart i längden? Företag 2 svarade följande: 

Det har inte varit jättestort fokus på marknaden generellt förrän idag när man 

ser att den organiska sökningen ökar ganska så kraftigt och tittar man på 

vissa av våra kunder så åker de ner och det är också en grej, texterna har inte 

blivit sämre utan egentligen bättre så varför åkte man ner i Google 

sökningen? Jo, väldigt många använder Chrome idag och om du googlar på 

något första gången så googlar du, andra gången man skriver in samma 

sökning går man direkt till siten och då får man mäta av det i stället för det 

är också en Googlesökning.  

Det företag 2 syftade på var att de organiska sökningarna går i vågor och därför 

kan ibland statistiken på sökträffar vara lägre men deltagaren menade att det är 

viktigt att titta på hur direkttrafiken ser ut och oftast har den i samma veva 

ökat, alltså kan tekniken i detta fall luras eftersom Google ger länken direkt 

utan att användaren besöker sökresultatsidan. Företag 3 svarade följande på 

frågan:  

Det är från fall till fall, jag tror att vill man ha snabba resultat så tar det tid 

men med enbart betalda är de är borta sen för då finns det ingen organisk att 

luta sig emot och det blir dyrare om det är en dålig grund. Jag tror att det är 

en kombination som är mest troligt, de som kommer högst använder oftast 

både annonser och organisk SEO.  
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Företag 4 anser också att organisk SEO är viktigt och kanske det som fokus bör 

ligga på i första hand, på ovanstående fråga svarade det följande:  
 

Organisk SEO är överlägset mer kostnadseffektivt jämfört med tex Adwords 

på grundläggande fraser. Adwords är ett bra komplement, i synnerhet för 

kampanjer och sökord som man har svårt att nå bra placering på Google 

organiskt med men är nästan alltid en dyrare form av marknadsföring räknat 

på den konvertering som det ger.  

Övergripande ansåg deltagarna att det är svårt att säga om organisk SEO är 

hållbart i längden sett till hur fort webben växer och utvecklas. Deltagarna 

menade att det finns en möjlighet att betald SEO som Google Adwords och 

betalda rankingresultat kommer ta över helt. Dock ansåg alla deltagare ändå att 

organisk SEO kommer ha en plats i SEO-arbetet och på webben, hur organisk 

SEO kommer fortsätta appliceras var däremot svårt för deltagarna att säga men 

ett återkommande svar var att behovet för kombinationen organisk SEO och 

betald SEO kommer att finnas. Det till stor del för att det finns mindre företag 

som inte har resurser för att köpa sig en hög ranking och således istället 

använder sig av SEO-företag som applicerar organisk SEO på deras webbplats.   

4.2 Tekniker 

Utifrån analysen av intervjuer och enkäter går det se att de tekniker som 

används inte har förändrats speciellt mycket med åren utan det är snarare 

fokuset som ligger mer på vissa tekniker än andra. Företag 1 gav ett citat som 

kan sammanfatta det som belystes genomgående under intervjuerna:  
 

De tekniker som idag används ser egentligen inte annorlunda ut från vilka 

som användes för tio år sedan, det är mer så att ett antal tekniker har fallit 

bort eller blivit opopulära i arbetet med SEO. Tekniker så som länkningar 

från andra webbplatser och metataggs optimering i form av nyckelord är 

något som idag i princip har dött ut och inte är en del av det dagliga arbetet 

vi utför när vi SEO-optimerar webbplatser. 

4.1.3 Vad är vanliga tekniker? 

Även här går det fastslå att innehåll på en webbplats har mer betydelse än det 

hade förr. På frågan: Vilka SEO-tekniker är de vanligaste som du applicerar på 

webbplatser för att öka synligheten och rankingen? framkom det att det är 

viktigt att från start bygga webbplatser med SEO i åtanke och att optimera 

innehållet. 

 

Skillnaden idag från förr med SEO-arbete är On-Pageoptimering, vilket idag är 

det stora fokuset för företagen och innebär exempelvis nyckelord i brödtext, 

titlar, ALT-texter för bilder och allmän optimering av innehåll. Det uppdagades 

dock att det finns problem med On-Pageoptimering gällande exempelvis 

nyckelord, företag 2 beskrev följande problem på frågan ovan:   
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Problemet med nyckelord idag är att webben är så stor och hela tiden växer 

att vedertagna nyckelord som exempelvis jeans är väldigt svåra att använda. 

Bedriver du E-handel där du huvudsakligen säljer jeans så har du knappt 

någon möjlighet att bli synlig via nyckelordet jeans för det används av så 

många webbplatser och konkurrensen blir helt enkelt alldeles för stor för att 

din webbplats ska synas. Det är då mer specifika nyckelord eller en större 

bredd av nyckelord kan behövas för att din webbplats inte ska konkurrera 

med de riktigt stora webbplatserna som redan använder de vedertagna 

nyckelorden. 

Även om SEO med hjälp av vedertagna nyckelord kan vara problematiskt är 

fortfarande On-Page den starkaste tekniken för SEO och genomgående under 

intervjuerna tryckte alla deltagare på att webbplatser med bra On-Page material 

når bra rankingresultat. Det framkom dock också att det inte bara är On-page 

materialet som är viktigt för att uppnå bra ranking hos sökmotorer, utan det är 

viktigt med webbplatser som har hög hastighet och som ter sig bra vid 

sökningar. Företag 1 menade också det är av stor vikt idag att webbplatsen är 

responsiv och byggd för mobil i första hand eftersom det är den enhet som 

används till största det. Om webbplatsen inte är responsiv är det möjligt att 

trilla ner i rankingen på sökträffar eftersom algoritmerna prioriterar 

responsivitet.   

 

Det framkom också under intervjun med företag 1 att från 2018 är SSL 

certifikat på webbplatser av ytterst vikt för att uppfattas som seriös och kunna 

få bra ranking. SSL certifikat innebär att användarna är skyddade, alltså att 

ingen utifrån kan komma åt personlig information när de besöker den specifika 

webbplatsen. Rent konkret kan användaren se certifikatet i webbadressen som 

börjar med https, själva S:et i https är det som står för att webbplatsen är 

certifierad.  

  

Företag 1 nämnde också vikten av permalänkar vilket är den del av 

webbadressen som kommer i slutet och beskriver innehållet på den specifika 

sidan. Exempelvis hade webbadressen kunnat vara www.permalänk.se/vad-är-

en-permalänk, delen efter .se är själva permalänken. Det är av betydelse att 

länkarna speglar innehållet och inte innehåller onödiga tecken och siffror. 

Genom att göra det underlättas efterföljande arbete med SEO och sökmotorer 

och algoritmer får en klarare bild av vad webbplatsens innehåll är. Off-Page 

optimering var det överlag inte någon deltagare som angav att de lägger 

resurser på och det går att anta att Off-Page är något som kommer att fortsätta 

prioriteras mindre.  Sammanfattningsvis går det att urskilja att SEO-företag tar 

avstånd från Off-Page och lägger tid och resurser på de tekniker som appliceras 

på webbplatser och dess innehåll istället för att få en hög ranking och synlighet.  
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I enkäten ställdes frågan: Vilka är de vanligaste SEO-teknikerna ni applicerar 

på en webbplats (White hat)? och svaren var övergripande On-site även om de 

uttryckes i lite olika former (se figur 3). De menade, precis som de svar som 

intervjudeltagarna lämnat att det är viktigt med bra Content på webbplatser 

men också att använda sig av bland annat rätt attribut i HTML koden. 

Exempelvis lämnade en enkätdeltagare svarat att ”Innehållsstrategier, on-

pageoptimering, optimera laddningstider, säkra läsbarhet över samtliga enheter, 

bra tillgänglighet, interna länkstrategier med väl prioriterat innehåll.” är viktiga 

bitar vid SEO anpassning av en webbplats. Det är samma punkter som 

intervjudeltagarna också tog upp och det kan visa på att det eventuellt är 

punkter som algoritmer värderar högt.  

 

Figur 3  

4.1.4 Tekniker att undvika 

Under studiens genomförande har det klargjorts att även om etiska metoder är 

det som dominerar SEO-arbetet förekommer det fortfarande oetiska tekniker 

för att uppnå bra sökresultat. På frågan: Finns det SEO-tekniker du undviker att 

använda? var de flesta svaren att undvika spam av nyckelord eftersom Google 

ogillar spam och för att det inte blir en god läsbarhet för användaren. Oetiska 

tekniker som Hidden Content vilket är en del av Black Hat innebär att vid 

sökning hos sökmotorerna kan innehåll som inte syns för användaren indexeras 

och komma upp som sökresultat. Länkbyggen är också något som bör undvikas 

och företag 1 svarade följande på frågan ovan:   
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Länkbyggen, det vanligaste är att det finns stora webbyråer med egna 

bloggnätverk som ordbajsar ett inlägg och sen länkar man till någon snickare 

eller nått och kortfattat säger Google själva säger att det strider mot deras 

riktlinjer. All anskaffning av länkar med syftet på att påverka söket är strikt 

förbjudet, du får egentligen inte ens byta länkar med dina underleverantörer. 

Du kan ha länkar med logga och allt det där men man ska ha nofollow 

attribut, Google får gärna indexera detta men Google ska stanna på 

webbplatsen och indexera den och inte följa länken.  

Företag nummer 4 ansåg också att tekniker gällande länkar men i det här fallet 

att köpa länkar från obskyra webbplatser är något som skall undvikas och är 

enligt deras mening också helt meningslöst att använda. Företag 2 hade andra 

tekniker som de tog upp och svarade följande på samma fråga:  
 

Något vi verkligen inte gör är Hidden Content, det är verkligen ett Big big 

no till det. Google har hyfsat svårt att upptäcka det men det är ett riktigt stort 

nej. Det är förbjudet och är ett tjänstefel och man kan bli bannad från 

Google. Det finns kunder som gör det, jag googlade häromdagen och kom in 

på en av våra kunder och sökte på den texten, högerklickade på source och 

hittade det jag sökte på i display: none. För ett par år sedan hade vi en annan 

kund som la in bakom varje artikelbild med text och efter 1,5 vecka hade 

Google upptäckt det men de fick bara en varning.  

Företag 3 ställde sig frågande till oetiska tekniker och ansåg att det inte borde 

tillföra något men att det kanske används på grund av en ekonomisk fråga: 

Ju fler gånger du använder ett ord var ju det man använde förr men vi 

försöker fokusera på rena tekniker och undvika fula knep och nyckelord för 

många gånger ska undvikas. Jag vet inte om det ger något positivt att 

använda sig av oetiska tekniker och jag tänker att det borde vara så att de blir 

svartlistade. Det är svårt sånt här för det handlar ju om pengar i slutändan 

och gör inte den enda det så gör den andra det och det är väldigt mycket upp 

till Google att styra vad som är okej och inte.  

Under intervjuernas gång visade sig att de tekniker som SEO-företagen 

använder är på det stora hela desamma och överlag ansåg deltagarna att oetiska 

tekniker som Black Hat och även tekniker som nyckelordspam är något de tar 

avstånd ifrån. Företag 1 tog upp att Black Hat tekniker fortfarande är ett väldigt 

vanligt arbetssätt för SEO av den anledningen att många SEO-företag har varit 

igång i många år och att det är svårt att byta affärsmodell och uttryckte sig som 

följer:  

 
Har du livnärt dig och byggt upp en omsättning på x antal miljoner bara för 

du kopplat på en Backlink och tar betalt varje månad på 10,000 kr för ett 

arbete som tog 15 minuter, det är svårt att avvika från det.  

Företag 4 ansåg däremot att Black Hat och hur det påverkar synligheten är 

mycket ovanligt på senare år för att det inte fungerar. Det visar därmed på att 

synen på oetiska tekniker inte är lika vanligt nu som det var tidigare men 

överlag var deltagarna överens om att oetiska tekniker fortfarande används om 

än kanske inte i samma utsträckning. 
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4.3 Algoritmer 

Det är ett problem att de som arbetar med SEO måste testa sig fram med olika 

tekniker för att pröva vad som genererar högst ranking och synlighet för 

webbplatser. Det framgick under en av intervjuerna att även om algoritmerna 

fortfarande inte är offentliga är det ändå inte till den grad som den tidigare 

forskning pekar på, företag 2 svarade följande på frågan: Anser du att när 

sökalgoritmerna är dolda kan arbetet med SEO försvåras? 

Sökmotoralgoritmerna är inte offentliga men det innebär inte att det inte går 

att ta reda på vad för uppdateringar Google exempelvis har gjort. Vill man så 

går det ta upp telefonen, ringa Google och ta fråga de rakt ut vad för 

ändringar som har gjorts och hur detta påverkar rankingen för webbplatser. 

Svårare än så är det inte att faktiskt för att få en klarare insyn hur 

sökalgoritmerna förändras. Problemet ligger mer i det faktum att Google 

sällan förvarnar eller överhuvudtaget berättar om större uppdateringar så 

som att mobilanpassning och responsivitet på en webbplats faktiskt påverkar 

hur högt webbplatsen rankar på en sökmotor.  

Att algoritmer är dolda kan vara ett problem men som det framkom under 

intervjun med företag nummer 2 går det att få fram information om 

algoritmerna. Som vi förstod intervjudeltagaren, är det möjligt att om SEO-

företaget har ett samarbete med exempelvis Google att få ut information genom 

den kontakt som finns de två företagen emellan.  

Företag 1 och även 3 anser också att dolda algoritmer kan vara ett problem men 

framförallt tar de båda upp att algoritmer som styr det individuella söket kan 

upplevas krångligare och företag 1 uttryckte sig följande: 

Om du och du söker något på Google så sparas den data i historiken och 

nästa gång du söker på snickare Borås exempelvis så kommer den snickaren 

som du anlita förra gången komma högre upp hos dig men inte hos dig. 

Allas sökresultat är olika, det finns inte att jag alltid är etta numera. Det och 

det är därför viktigt att använda sig av Googles analysverktyg för att se 

snittet på min placering på specifika sökresultat.  

Företag 3 ansåg också att det är svårt när algoritmer är dolda men tyckte precis 

som företag 1 att det är algoritmerna för de personliga sökresultaten som kan 

vara svåra att förstå och uttryckte sig att:  

 
Det är lurigt så klart och det ändras lite hela tiden och man vet inte precis 

vad det är och så har de ju algoritmer för att visa beroende på vem som söker 

och där vet man ju väldigt lite om vad de prioriterar. De har ju hela din profil 

och jag tycker det är lite obehagligt med all data de har och hur de hanterar 

det.  
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Det framgick under studiens gång att om etiska och korrekt applicerade SEO-

tekniker används från början minskar problematiken med att algoritmerna inte 

är offentliga. Som nämnts tidigare har inte de tekniker som används och hur 

algoritmerna rankar dem förändrats speciellt mycket under en tio års period. 

Från enkätundersökningen (se figur 4) går det dock att se att sökalgoritmerna 

kan komplicera arbetet med SEO. Det kan tänkas att anledningen till dessa svar 

är som det också nämnts i intervjuerna att det är svårt att veta vilka algoritmer 

som är aktuella och av betydelse för tillfället, samt att många algoritmer är 

dolda och därav svårt att veta vilka algoritmer som räknas vid tillfället för 

applicering av SEO.  

Figur 4  

Utifrån de som framkommit under intervjuerna kan det antas att det kan 

upplevas komplicerat för att algoritmerna är dolda och att arbetet är delvis en 

gissningslek eftersom på frågan: Hur hade ert arbete med SEO kunnat se ut om 

ni hade fullständig kunskap om hur sökalgoritmerna fungerade? var det delade 

uppfattningar (se figur 5) om att arbetet skulle upplevas enklare eller fortsatt 

krävande.  

 

Figur 5 (skala 1 är mindre krävande och skala 5 är fortsatt krävande) 

Det kan tyda på att de överhängande svårigheterna idag inte grundar sig i att 

algoritmerna inte är offentliga utan den snabba utveckling som sker på webben 

och den kraftiga konkurrens som finns ökar. 
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5 Diskussion och slutsatser 

Utifrån den frågeställning som presenterades i avsnitt 1.2:”Hur påverkar 

webbens och sökalgoritmernas utveckling och uppdatering SEO-företags 

arbete?” har det genom studiens gång klargjorts hur arbetet kring SEO ser ut, 

hur arbetet påverkas av sökmotorers hantering av sökalgoritmer och hur synen 

på etiken är. Nedan följer en tematisk genomgång utifrån de tre tidigare 

presenterade teman SEO-arbete, tekniker och algoritmer med fokus på 

frågeställningen för att presentera och diskutera de slutsatser som studien 

kommit fram till.   

5.1 SEO – arbete 

Det har framgått under studiens gång att det är flera aspekter som kan påverka 

och försvåra arbetet med SEO. Två aspekter som återkommande diskuterats 

som problem i både tidigare forskning och intervjuerna är sökalgoritmernas 

och webbens utveckling. Det visar på att frågeställningen Hur påverkar 

webbens och sökalgoritmernas utveckling och uppdatering SEO-företags 

arbete? är aktuell för området och det har under studiens gång kommit fram att 

sökalgoritmers och webbens kontinuerliga utveckling kan försvåra arbetet med 

SEO. Det har både under intervjuerna och de svar som inkommit från enkäten 

framkommit att synen på den utveckling som sker inom SEO är relativt lik. Det 

har under studiens genomförande klargjorts, precis som Malaga (2008) också 

tar upp, att arbetet med SEO generellt har blivit svårare idag och den 

huvudsakliga anledningen till det är den ständiga utvecklingen av 

sökalgoritmer och framför allt webbens utveckling. 

Både Bar-Ilan (2007), Ledford och Baldwin (2007) och Luh et al. (2016) anser 

att när algoritmer inte är offentliga och att de uppdateras och utvecklas utan att 

SEO-företagen får reda på detta kan det bli ett problem vid arbetet för att uppnå 

hög ranking. Det eftersom SEO-företagen måste gissa sig fram till vilka 

tekniker de bör arbeta med, dock visar intervjuerna på att det som SEO-

företagen anser försvårar arbetet mest är den konkurrens som finns om hög 

synlighet och ranking, till följd av att webben redan är stor och fortsätter att 

växa. Webbens storlek leder till att konkurrensen om nyckelord, ranking och 

den mängd webbplatser som finns gör att arbetet med SEO blir allt mer 

krävande, speciellt om inte ett samarbete med sökmotorerna finns. En av 

intervjuerna visade på att det är möjligt för SEO-företagen att kunna få ta del 

av information kring algoritmer och vilka parametrar som är aktuella för hög 

ranking, sökmotorerna är däremot inte villiga att offentligt att gå ut med 

information. Det kan leda till att små SEO-företag har fortsatt problem med 

webbens och algoritmernas utveckling och uppdatering. 
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Ytterligare en anledning som kan orsaka att arbetet blir mer krävande är att 

sökmotorerna har blivit mer intelligenta och förstår webbplatsers syfte lättare 

men i och med att användares sätt att söka har förändrats kan arbetet trots det 

upplevas svårare. Lika viktigt som att anpassa SEO efter sökalgoritmer är det 

också att anpassa utefter användarens sökteknik. Även om bra SEO bör vara 

optimerad för både algoritmer och användare är det idag viktigt att fokus också 

ligger på hur användaren söker vilket framkom under intervjuerna. Det språk 

som idag används är mer vardagligt talspråk och dessutom är det vanligt att 

användaren tar hjälp av Siri vid sökningar. Alltså att användaren pratar med 

exempelvis Siri och hon sedan genomför en sökning på Google åt användaren. 

Det leder till att sökningar blir mer talspråk men tack vare sökmotorers 

intelligens, fungerar ändå sökningen, det kan dock skapa ett mer krävande 

arbete för den som arbetar med SEO. Det är därför nödvändigt att hålla sig 

uppdaterad om vad som är viktigt, vad sökmotorer förändrar samt vilka 

tekniker som bör appliceras.  

Arbetet med organisk SEO och hur hållbart det är, var också något som 

diskuterades under intervjuerna och genomgående ansågs det för närvarande 

och på längre sikt vara det bästa sättet för att uppå bestående resultat i 

rankninglistan. Under intervju 2 diskuterades att sökningar går i vågor och 

därför kan resultaten för webbplatser också variera, Luh et al. (2016) beskriver 

också detta som ett problem eftersom det inte går att veta vilka parametrar som 

bör tas i beaktning vid arbete med SEO och att i perioder kan webbplatser 

rankas olika. Under intervjuerna förklarades ändå organisk SEO som det bästa 

arbetssättet för bestående rankingresultat  

5.2 Tekniker 

Utifrån föreliggande intervjuer och enkät framgick det att många av de SEO-

tekniker som använts under årens gång fortfarande är aktuella, det krävs dock 

mer tid och resurser idag och stora företag har det svårare vid exempelvis 

ranking på ord som är stora och vedertagna. Duk et al. (2006) menar att det är 

viktigt att använda starka och korrekta ord men intervjuerna visade på att 

vedertagna nyckelord kan vara svåra att uppnå hög ranking med, exempelvis 

kan sökordet jeans vara ett för brett ord för att alla webbplatser med 

nyckelordet jeans ska kunna uppnå ett bra resultat. Därför är det, som det 

diskuterades under intervjuerna viktigt att arbeta fram bra SEO ifrån början och 

Ledford och Baldwin (2007) sa redan då att det inte går att lägga fokus på 

enbart några av de mer välkända teknikerna utan att det är viktigt att arbeta 

brett eftersom sökalgoritmerna arbetar brett i processen att ta fram bra 

sökträffar.   

I de tidigaste artiklarna som tas upp i avsnitt 2, Tidigare forskning nämns det 

att metataggen nyckelord är ett verktyg som kunde vara avgörande för 

sökresultaten. Idag är denna metatagg oanvändbar, vilket också är det Moreno 

och Martinez (2013) menar, samt att resultatet av intervjuer och enkät också 

visar på detta men nyckelord som sådant används däremot fortfarande men i 

löpande text och är en viktig del i ALT-attribut, länkar och rubriker.  
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Luh et al. (2016, s. 240) tar upp On-page arbete som ett arbetssätt för att uppnå 

bra sökresultat och i On-page arbete ingår som nämnts tidigare exempelvis 

brödtext, ALT-attribut samt rubriker, det är med andra ord själva innehållet på 

webbplatsen. De nämner också Off-page som en teknik för ranking men under 

både intervjuerna och enkätundersökningen visade sig att Off-page inte verkar 

vara vidare aktuellt, svaren var genomgående att On-page eller On-site som det 

också benämns som är den teknik som används för att optimera webbplatsen. 

Det klargjordes också under intervjuerna att On-page arbete är, vad det gäller 

underhållsarbete inte lika krävande om optimeringen görs rätt från början. 

Genom att använda exempelvis relevanta nyckelord, rätt rubriker och bra 

filnamn på bilder kommer sökmotorerna att indexera webbplatsers innehåll och 

kunna skapa sig en tydlig och sammansatt bild. Det visar också på att om 

arbetet görs rätt ifrån start är det lättare att hantera webbens och 

sökalgoritmernas utveckling och uppdatering och arbetet blir därmed inte lika 

påverkat.  

Att tekniker som Black Hat existerar visar på att studiens syfte och 

frågeställning: Hur påverkar webbens och sökalgoritmernas utveckling och 

uppdatering SEO-företags arbete? är högst relevant för området eftersom det 

under studiens genomförande har klargjorts att även om etiska metoder är det 

som dominerar SEO-arbetet förekommer det fortfarande oetiska tekniker för att 

uppnå bra sökresultat.  

Under de intervjuer och enkätsvar som studien inbringat framgick det att Black 

Hat tekniker som exempelvis dolt innehåll är förhållandevis vanligt och genom 

dessa teknikerna lurar företaget bakom webbplatsen två parter, både 

användaren och sökmotorerna vilket kan leda till avstängning hos 

sökmotorerna. Under intervjuerna diskuterades hur synen på oetiska tekniker 

ser ut och varför de fortfarande är aktuella trots problemen som kan skapas om 

webbplatsen blir avstängd. Genomgående för intervjuerna var svaren att det 

handlar om tid, pengar och kunskap. Genom att använda sig av Black Hat 

tekniker är det möjligt att med relativt lite tid och kraft generera bra sökträffar 

för webbplatsen. Att dessutom använda sig av dolda sidor gör att designen för 

webbplatsen inte heller behöver anpassas för att kunna tillfredsställa 

sökmotorerna och deras algoritmer. Problemet som kan uppstå är att om 

användare upptäcker att webbplatsen inte matchar det innehåll som 

efterfrågades via sökmotorn kan webbplatsen och därmed också företaget 

bakom uppfattas som oseriöst.  

Det går därför utifrån intervjuerna att argumentera för att det finns delar av 

Black Hat tekniker som skulle kunna användas i etiska syften. Det kan idag 

vara svårt att designa en snygg och användarvänlig webbplats och genom att då 

använda sig av dold content ges möjligheten att kunna tillfredsställa både 

sökmotorer och användare. Det skulle dock vara av största vikt att innehållet 

matchar det som sökalgoritmerna finner men arbetet kring SEO skulle kanske 

inte upplevas lika krävande när det går att fokusera på att optimera på ett bra 

sätt för sökmotorerna utan att behöva tänka på användarvänligheten.  
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Att Black Hat tekniker idag fortfarande är aktuella är det ingen tvekan om, den 

slutsats som dragits utifrån intervjuerna och enkäten är att många företag kan 

känna sig överväldigande över den mängd resurser och tid som kan krävas för 

att kunna konkurrera med resten av webben. Applicering av Black Hat tekniker 

kan verka som en enkel lösning på problemet och snabbt få den önskvärda 

synligheten. Webben och konkurrensen växer i en sådan hastighet som gör att 

många företag fortfarande upplever att det är värt risken att deras webbplats 

blir svartlistad hos sökmotorer, bara för att kunna få en hög synlighet och 

ranking på sökmotorerna. 

5.3 Algoritmer 

Sökalgoritmer har under studien varit ett återkommande ämne eftersom det är 

ett av de bakomliggande problemen för hur SEO-arbete fungerar. I stort visar 

den tidigare forskningen på att algoritmer inte är offentliga och att algoritmerna 

är dolda kan vara ett stort problem och ha negativ inverkan på 

SEO-arbetet (Bar-Ilan, 2007; Ledford & Baldwin, 2007; Luh, et al., 2016). 

Genom enkätsvaren som inkommit under studiens genomförande framgår det 

att en majoritet anser att arbetet kring SEO är relativt krävande eller krävande 

på grund av sökalgoritmer och att dessa inte är offentliga. Bar-Ilan (2007) 

förklarar att sökmotorer arbetar med flera hundratals parametrar för att 

generera bra sökresultat till användaren som matchar sökningen. Pagerank är 

en av dessa parametrar och Bar-Ilan (2007) pekar på att det är en av de 

viktigaste parametrarna men under studiens genomförande visade sig dock att 

denna parameter i stort sett dött ut och att företagen inte arbetar med läkningar 

från andra webbplatser längre. Detta visar på att utvecklingen med 

algoritmerna och deras parametrar går framåt och att företagen har viss 

kännedom om stegen som sökmotorer tar framåt. Dock är många parametrar 

som inte är offentliga vilket ändå orsakar att företag får gissa sig fram till det 

sökmotorer efterfrågar. Under denna studiens intervjuer framkom det dock att 

algoritmerna inte är fullt lika hemliga som det kan framstå. Sökmotorer skyltar 

inte och talar inte självmant om vilka algoritmer som är aktiva men 

intervjuerna visade på att det är möjligt för SEO-arbetare att få en insyn i vilka 

algoritmer som är aktuella. SEO-företag har faktiskt möjligheten att kontakta 

en sökmotor som exempelvis Google och få svar på vad de senaste 

uppdateringarna faktiskt har ändrat i algoritmerna. Det visar på att den tidigare 

forskning som presenteras i kapitel 2 målar upp en bild av att algoritmerna är 

en företagshemlighet som inte stämmer överens med den bild som de personer 

som arbetar med SEO har. Det framkom dock under intervjuerna att 

sökmotorer inte vill släppa ut några dokument eller publicera algoritmerna utan 

det krävs personlig kontakt. 
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5.4 Sammanfattning 

Vid utkristalliseringen av frågeställningen och det resultat som studien kommit 

fram till syns det tydligt att de tre olika teman som diskuterats hänger samman. 

Frågeställningen: Hur påverkar webbens och sökalgoritmernas utveckling och 

uppdatering SEO-företags arbete? besvaras både genom tidigare forskning, 

intervjuer och enkätundersökningen och visar på att arbetet påverkas på olika 

sätt och att tekniker tas till för att hinna med i sökalgoritmers utveckling och 

uppdatering. Det är av vikt att använda tekniker som sökmotorer anser etiska 

och samtidigt ska de matcha användarens söktekniker. För att kunna göra det 

krävs det ett bra arbete med SEO från start, de webbplatser som inte har den 

starka grunden kan också vara de som använder sig av oetiska tekniker. 

5.5 Begränsningar 

I detta kapitel förs kritiska reflektioner kring val av metoder, urval för varje 

metod och dataanalys. Förbättringar eller vad som kunde gjorts på ett annat sätt 

kommer att diskuteras och även studiens validitet och tillförlitlighet kommer 

att presenteras och diskuteras. 

5.5.1 Urval, rekrytering och målgrupp 

När personer inom SEO-branschen rekryterades för intervjuer och 

enkätundersökning var upplevelsen att det var svårt att få kontakt med 

tillräckligt många deltagare, för att på ett tillförlitligt sätt kunna utföra 

metoderna. Det för att urvalet i sig är väldigt specifikt eftersom det var 

nödvändigt att alla deltagare hade förkunskap om SEO-arbete. Det upptäcktes 

dock tidigt att den tidsplan som skapats för rekrytering av deltagare var 

optimistisk. Det visade sig att mer tid än vad som var tänkt gick åt till att 

kontakta företag för att försöka rekrytera personer med förkunskap om SEO för 

undersökningen och kontakta företagen tidigare och framförallt för intervjuer 

hade troligen varit att föredra.  

Det huvudsakliga problemet som dök upp under rekrytering var att många 

företag inte hade tillräckligt med tid för att kunna passa in en intervju och 

således hade företag behövt kontaktas flera veckor i förväg för att säkerställa 

ett större deltagande. Det borde ha tagits i beaktning att många företag har 

mycket arbete att göra på grund av webbens storlek, hur eftertraktat SEO är för 

webbplatser men kanske främst för att den nya GDPR lagen trädde i kraft i 

samband med att studien genomfördes. Troligen medför det mer jobb än 

normalt för exempelvis webbyråer. Eftersom urvalet och kontakt skedde via 

mejl och oftast till en allmän mejladress hos företag kan det argumenteras för 

att det hade genererat större respons om företagen hade kontaktats via telefon. 

Det hade också kunnat leda till snabbare svar om företaget kan tänka sig ställa 

upp på en intervju eller inte, det dröjde vissa fall upp till flera dagar innan 

företaget återkom med svar om de hade möjlighet att ställa upp eller inte i 

intervjuundersökningen. 
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Eftersom även enkäten använde samma rekryteringsmetod hade även de behövt 

skickas ut tidigare, då det antal deltagare som ställde upp inte levde upp till 

antalet som förväntades vilket vi anser kan skada tillförlitligheten hos 

enkätundersökningen. Det blir då inte heller någon bredd på den data som 

kommer in och det blir svårare att fastslå om den data som samlas in är 

representativ för majoriteten av företag som jobbar med SEO. 

5.5.2 Metod och dataanalys 

Utifrån de resultat och slutsatser som presenterades i kapitel 4 och 5 framgår 

det att enkätundersökningen kan anses som överflödig då den i stora drag gav 

liknande data som intervjuerna men också hade en låg svarsfrekvens. Sett till 

det låga deltagarantalet i denna studie anser vi ändå att enkäten fyllde sin 

funktion genom att stärka och bekräfta det som framkom under intervjuerna. 

Det går dock också argumentera för att om deltagarantalet för intervjuerna 

hade varit markant större, hade enkäten kunnat beröra ett annat område inom 

det valda ämnet för att få en större bredd på studien. Alternativt att de frågor 

som enkäten innehöll hade kunnat utformas på ett sätt som särskilde sig i större 

utsträckning från intervjuerna. Om enkätens frågor hade skilt sig mer från 

intervjufrågorna hade det varit möjligt att få en annan bredd på den data som 

samlades in. Det går anta att studien i ett större omfång hade kunnat undersöka 

det valda ämnet. 

Enkätens genomförande kunde också skett tidigare för att ha ett större 

tidsspann för inkommande svar och eftersom enkäten stod för den kvantitativa 

metoden i studien går det argumentera för att antalet deltagare hade behövt 

vara större. Ett större medverkande hade ökat metodens tillförlitlighet och 

skulle kunnat vara mer representativ för den stora massan som arbetar med 

SEO.  

En av de begränsningar som har identifierats är i intervjuundersökningen det 

låga deltagarantalet vilket kan antas skada resultatets tillförlitlighet. Det 

resultat som framkom levde ändå upp till förväntningarna om uttömmande 

svar, åsikter och upplevelser om arbetet med SEO. Det går att anta att det 

resultat som framkom under intervjuerna har god tillförlitlighet och reliabilitet, 

dels för att de som deltog i intervjuerna hade flera års erfarenhet av arbetet med 

SEO men också för att de gav uttömmande och relevanta svar på frågorna och 

de teman intervjuerna grundade sig i. Intervjuernas huvudsakliga syfte var att 

undersöka återkommande mönster, åsikter och upplevelser bland deltagarna, vi 

anser därför att intervju som kvalitativ metod var ett korrekt val för att komma 

åt denna typ av data som fokuserar på åsikter och upplevelser. 
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Intervju som kvalitativ metod kan ofta anses lämpa sig väl för att undersöka 

och jämföra upplevelser, åsikter och mönster (Denscombe, 2017). En 

begränsning som identifierades under intervjuernas gång var otydligheten i 

frågor som intervjuerna grundade sig i, vid vissa enskilda fall behövdes viss 

förklaring av frågans innebörd för att deltagaren skulle kunna förstå och 

besvara frågan korrekt. Det var dock något som förbättrades allt eftersom 

intervjuerna fortgick och de frågor som tidigare ansetts som otydliga 

presenterades på ett tydligare sätt. 

Eftersom tematisk analys var den huvudsakliga analysmetoden för att 

genomföra analys av data för enkät och intervju kan det antas kunna leda till en 

viss begränsning i hur den insamlade data betraktas. Valet föll ändå på att 

använda tematisk analys (Denscombe, 2017) för att analysera all data och valet 

grundades i att metoderna utgår från samma teman. Tematisk analys tillämpas 

oftast då den data som samlats in ska analyseras och granskas för att se om det 

finns återkommande teman och en röd tråd inom varje tema som studien 

undersöker (Denscombe, 2017).  

5.6 Förslag till vidare forskning 

Det som framkom tidigt under studiens gång var att SEO-arbete som 

forskningsområde kan upplevas lite tunt inom vissa aspekter av SEO. Det 

gäller framför allt nyare forskning som gjorts inom SEO och då om hur 

webbens utveckling påverkar arbetet och det faktum att sökalgoritmerna inte är 

offentliga. Det går att anse att det krävs ytterligare fördjupning inom ämnet för 

att tydligare kunna kartlägga hur SEO-arbetet kan tänkas fortsätta utvecklas, 

det för att möta webbens konstanta tillväxt och utveckling, hur nya tekniker 

samt arbetssätt kan tänkas tillämpas för att fortsätta hålla webbplatsers 

synlighet och ranking hög. Utifrån den tidigare forskning som granskades i 

denna studie var det i princip ingen studie som observerade på djupet hur 

webbens utveckling har påverkat arbetet med SEO. Många av studierna täcker 

dessutom endast Googles algoritmer och på ett plan som betraktar variabler 

och matematiken som algoritmerna grundas i. Det kan upplevas finnas ett 

tomrum i den tidigare forskning som gjorts och som lämpligtvis kan fyllas av 

studier som i större utsträckning undersöker hur sökalgoritmernas utveckling 

påverkar arbetet med SEO.  

Som det nämnts i kapitel 4 och 5 verkar inte det stora problemet vara att 

algoritmerna är dolda som tidigare forskning pekat på. Däremot verkar 

problemet ligga i att det kan vara svårt för SEO-företag att veta exakt hur de 

ska anpassa sig till större förändringar i sökalgoritmerna. Det går därför att anta 

att ytterligare forskning behövs angående utvecklingen av algoritmerna i 

relation till hur arbetsklimatet för SEO påverkas. 
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Studier som undersöker etiska och oetiska tekniker finns det bara en mindre 

mängd nyare forskning om. Genomförda studier som berör oetiska tekniker 

som Black Hat är väldigt få och nästan ingen studie undersöker vilken 

påverkan oetiska tekniker har på användare samt webbplatser som använder sig 

av etiska tekniker och hur det påverkar konkurrensen på webben. Eftersom det 

framkom under intervjuerna att Black Hat tekniker ökar den redan stora 

konkurrensen som finns på webben kan det antas behövas mer forskning kring 

den påverkan oetiska tekniker har på webben överlag. Det behövs studier som 

på djupet granskar och undersöker hur oetiska tekniker kan försvåra SEO-

företagens arbete, hur webbplatser förlitar sig på tekniker som bryter mot 

sökmotorernas regelverk och hur det leder till att webbplatser med etiska 

tekniker hamnar längre ner bland sökresultaten.  

När tidigare forskning samlades in hittades ingen studie som undersökte vilken 

påverkan oetiska tekniker har även om det verkar vara ett stort problem utifrån 

de resultat som denna studie kommit fram till. Denna studie vidrör ämnet 

delvis eftersom det framgår att oetiska tekniker fortfarande används och har en 

påverkan på konkurrensen eftersom webbplatser kringgår det resurskrävande 

arbete etiska tekniker kräver och således gör det svårare för andra webbplatser 

att synas. Det finns dock troligen ett stort behov av ytterligare forskning om 

ämnet, det kan tänkas genomföras genom ett liknande upplägg som denna 

studie, där personer som arbetar med SEO intervjuas för att observera om 

konsensus finns och undersöka återkommande upplevelser. Det kan också 

tänkas genomföras genom att exempelvis försöka lokalisera webbplatser med 

oetiska tekniker och observera deras ranking kontra webbplatser med etiska 

tekniker och granska hur stor skillnaden är. 
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Bilaga A: Samtyckesdokument 

Att synas bland alla andra 

En studie om SEO och arbetet för synlighet på sökmotorer 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, 

bearbetas och handhas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är 

frivilligt och att jag, när jag vill kan avbryta min medverkan i studien utan att 

ange orsak. Jag samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie som 

handlar om arbetet med SEO och synlighet på webben. 

Ort/Datum/År 

Namnunderskrift 

Namnförtydligande 
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Bilaga B: Förfrågan om intervjudeltagande 

Hej,  

 

Vi är två Webbredaktörsstudenter på Borås Högskola som genomför en studie 

angående arbetet med SEO i vår C-uppsats. Vi undrar om ni har möjlighet att 

delta i en intervju med frågor om hur SEO ser ut idag, arbetet, vilka tekniker 

som används och hur ni ser på oetiska tekniker.  

 

Intervjun skulle i sådana fall behöva ske ganska omgående på grund av ett 

pressat studieschema och tar kanske mellan 30 minuter och 1 timme.   

 

Tack på förhand!  

Hälsningar,  

 

Jennifer Wulff och Simon Klaesson  
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Bilaga C: Intervjuguide 

  

 

Arbetet med SEO 

 

Tekniker 

 

Algoritmer 

Det dagliga arbetet 

Lätt/Krävande i takt 

med utvecklingen? 

 

Speciella strategier för 

specifik sökmotor? 

Vilka tekniker 

Vilka tekniker används? 

 

Oetiska tekniker, hur 

ses det på dem? 

Tekniker som undviks? 

Algoritmers 

uppdatering 

Hantering av SEO 

Anpassning av arbetet? 

Webbens utveckling 

Påverkan på SEO? 

Konkurrens 

Är black Hat vanligt 

och hur påverkas 

synligheten? 

Algoritmers 

anonymitet? 

Vilka är tillgängliga och 

kända? 

 

Dolda – försvårar 

arbetet? 

Organisk SEO 

Hållbart i längden? 

 

Vilket är att föredra, 

betald/organisk? 
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Bilaga D: Enkät 

 

 


