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Abstrakt
Problemformuleringen  som tas  ställning  till  är  baserat  på  tre  relaterade 
frågor; Vilken är den mest förekommande SEO relaterade komplikationerna 
bland  ett  stickprov  av  Svenska  webbplatser?  Hur  stor  påverkan  dessa 
komplikationer  kan har på webbplatsens placering i sökmotorlistan? Vad 
kan göras  för  att  undvika dessa komplikationer?  För  att  kunna svara  på 
dessa frågor har ett analytiskt verktyg implementerats som använder sig av 
ett  ramverk  vid  namn  ”IIS  SEO  Toolkit”  skapat  av  Microsoft.  Både 
undersökningsapplikationen  och  rapporteringsapplikationen  använder  sig 
utav  detta  verktyg.  Undersökningen  resulterade  i  att   den  mest 
förekommande komplikationen var då en länk landar på en sida som direkt 
pekade  om  användaren  till  en  annan  sida.  Den  exakta  påverkan  dessa 
varningarna har på webbplatsens sökmotorplacering är hemlig information. 
Men man kan konstatera att varningarna som har störst påverkan är de som 
finns bland de grundliga rekommendationerna. Att anpassa sin webbplats 
efter  mänskliga  användare  och  inte  en  robot,  är  det  bästa  tipset  vid  en 
optimering.

Abstract
There are three questions this writing is taking a stand to; Which one is the 
most frequent complication among a sample of Swedish homepages? How 
big influence does these complications have on the placement on a search 
engine list? What can be done to prevent these complications? To be able to 
answer these question a  implementation  has  been created  with a special 
framework  created  by  Microsoft,  called  ”IIS  SEO  Toolkit”.  This 
implementation is used in reporter application and the research-application. 
The most frequent complication was one occurring when a link points to a 
page with a instant redirect. The exact effect thous warning has on a page is 
confidential  for  the  search  engines.  The  complications  with  the  biggest 
negative effect comes from those within the shallow recommendations. The 
best tip during an optimization is to always adjust the page for a person and 
not a robot.



 

Förord
Det mest intressanta under denna undersökningstid var att få implementera 
applikationen  i  programmeringsspråket  C#  ASP.NET  MVC3.  Samtidigt 
som att jag faktiskt gjorde ett praktiskt arbete för ett företag där jag fick 
sitta och arbeta på deras kontor. Det ledde inte bara till en närmre kontakt 
med de som satte kraven för applikationen utan det fick också upp mina 
ögon för hur det var att arbeta på en arbetsplats utöver skolan.

Mitt  stora  problem  var  inte  att  skapa  en  applikation  efter  kravens 
specifikationer.  Utan  det  var  att  kunna  skapa  ett  forskningsområde  som 
skulle kunna knytas samman med den praktiska applikationen. Detta skulle 
nämligen vara bestämt innan jag ens hade fått reda på applikationens krav.

Jag vill passa på att tacka alla som jobbar på teknikavdelningen på Media 
Analys. Speciellt Tommy Skålberg som var min huvudkontakt på företaget 
och  Alexander  Nyqvist  som  är  deras  huvudutvecklare.  Det  var  till 
Alexander jag ställde alla mina programmeringsinriktade frågor.
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1 Introduktion 
Uppsatsen ni precis börjat läsa kommer ta er igenom det arbete och problem 
jag bemött under den tid som utspelade sig i 10 veckor. För att få en bild av 
vad  som har  gjorts  under  denna  tid  kommer  uppstarten  att  gås  igenom i 
kommande underrubriker.

1.1 Inledning/bakgrund
Det är idag oftast en självklarhet att moderna företag investerar en webbplats 
så de kan visa sitt  ansikte  i  den digitala  världen.  Internet  har  öppnat  upp 
möjligheten  att  presentera  information  till  sin  målgrupp  på  ett  bra, 
lättunderhållet och inte minst billigt sätt. Där sökmotorerna[9.1] arbetar för 
att  användaren lättare skall  hitta det de är intresserad av. Det sker ca 213 
miljoner sökningar på alla olika sökmotorer varje dag [10.9], så det är en god 
ide att anpassa sin webbplats efter deras riktlinjer. 

Det stora arbetet som ligger som grund till denna uppsats är en praktisk sådan 
som  resulterar  sig  i  en  webbapplikation  och  en  undersökning. 
Webbapplikationens  stora  uppgift  är  att  på  ett  automatiserat  sätt  kunna 
analysera,  eller  crawla[9.4],  en  webbplats  alla  sidors  källkod.  Det  stora 
resultatet  som  sammanställs  efter  analysen  skall  kunna  filtreras  så  att 
användaren  skall  kunna välja  ut  ett  valfritt  antal  domänsidor  vars  resultat 
skall  exporteras i form av en PDF-fil.  Denna applikation kommer i denna 
uppsats refereras som rapporteringsapplikation.

För att få bättre förståelse över de ramverk jag skall använda mig av samt 
SEO[9.2] över lag så skall en undersökning utföras på en stor mängd svenska 
hemsidor.  Denna analys  av alla  dessa hemsidor  kommer  vara en liknande 
analys som huvudapplikationen skall kunna utföra. Jag har valt att fokusera 
mig på Svenska hemsidor och vad passar inte bättre då än att inkludera alla 
de olika kommunernas hemsidor.

Rapporteringsapplikationen  har  väldigt  specifika  krav  över  dess 
funktionalitet, nästan så man kan tro att det är ett företag som ligger bakom 
idéen.  Vilket  det  också  är!  Media  Analys  heter  företaget  och  kommer 
använda applikationen vid rapportring till sina kunder! De är lokaliserade i 
centrala Kalmar och arbetar med sökmotor optimering.

Jag använda mig av ett C#-baserat ramverk som medföljde vid installationen 
av ”Microsoft IIS SEO Toolkit”, vars uppgift är att crawla en webbplats och 
spara  undan resultatet.  Detta  ramverk  kommer  dela  in  de  SEO relaterade 
komplikationer i tre olika nivåer, information, varning och fel.
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1.2 Syfte och frågeställning
SEO är idag en viktig del av den moderna marknadsföringen, speciellt för de 
företagen  som  vill  synas  för  en  stor  målgrupp.  Men  under 
konstruktionsstadiet av en hemsida så brukar denna del ofta glömmas bort 
och sedan aldrig riktigt åtgärdas.  För att underlätta det informativa arbetet 
hos  Media  Analys  så  skall  jag  skapa  en  rapporteringsapplikation  som 
uppfyller det behov som de har.

Samtidigt så kommer undersökningen svara på tre frågor samt förmedla tips 
och  bra  regler  vid  sökmotoroptimering.  Allt  för  att  undvika  att  stöta  på 
vanliga komplikationer som det finns lösningar på.

1.3 Avgränsning/Begränsning
En applikations krav-specifikation kan ändras otroligt mycket undertiden den 
utvecklas.  Saker  blev  inte  riktigt  som  det  var  tänkt  från  början.  Något 
fungerade  bättre  om  man  gjorde  på  ett  helt  annat  sätt  osv.  I  mitten  av 
implementationsfasen  av  rapporteringsapplikationen  så  förändrades  kraven 
på det vis och kopplingen mellan undersökningen och applikationen försvann 
mer eller mindre. Detta ledde till två relaterade parallella röda trådar istället 
för två som knöts samman i slutet.

1.4 Målgrupp
Denna  uppsats  är  avsedd  för  personer  som  har  en  grundförståelse  över 
webbdesign och har behov av att använda det odokumenterade C# baserade 
ramverket som ”IIS SEO Toolkit” erbjuder för ASP.NET. Men även för de 
personer som är intresserade av att veta vilka som brukar vara de vanligaste 
komplikationerna, så de kan lära sig av andras misstag. Det underlättar om 
personerna  som  läser  denna  uppsats  är  lätt  införstådda  i  hur  allmän 
sökmotoroptimering fungerar.

Rapporteringensapplikationen är skapad till företaget Media Analys och det 
är av den anledningen de står som målgrupp för den. 

1.5 Disposition 
Personer som är intresserade av att läsa om hur raporteringsapplikationen och 
undersökningsapplikationen är gjorda, kan läsa mer i uppsatsens metod.

Tillsammans  så  tar  resultat-  och  analysdelen  upp  uppsatsens  mer 
vetenskapliga  delar.  I  resultatet  så  presenteras  undersöknings  resulterade 
siffror rakt upp och ner. Där efter så analyseras dessa siffror samtidigt som 
frågorna  i  frågeformuleringen  besvaras  i  analyskapitlet.  Detta  kan  vara 
intressanta dela att läsa om man vill få tips på hur man själv kan göra för att 
förbättra sin webbplats sökmotoroptimering. 

7 (27)



2 Bakgrund
Jag  kommer  nedan  gå  igenom  bakgrunden  för  de  två  delarna  av  denna 
uppsats.

2.1 Applikationen
Media  Analys  har  idag  en  stor  mängd  av  applikationer  och  verktyg  som 
hjälper  dem  att  utföra  optimeringar  och  rapporteringar.  Men  det  finns 
fortfarande behov av ett verktyg som kunde göra en analys på hur en hemsida 
ser  ut  i  dagsläget.  Ett  verktyg  som  efter  analysen  gav  möjligheten  att 
inkludera/exkludera delar av resultatet som i sin tur skall exporteras till  en 
rapport.  Rapporten  skall  användas  som underlag  för  kunden så  de  får  en 
bättre bild över hur optimering ser ut i dagsläget.

Innan arbetet  på  applikationen  och undersökningen  skulle  kunna starta  så 
förutsatte det att jag erhöll kraven på applikationen. Men att applikationen 
skulle skrivas i ASP.NET MVC bestämdes redan efter första gången jag var i  
kontakt med företaget och diskuterade idéer. 

I starten av krav-insamlingen så var det inte klart hur applikationen skulle 
göra för att erhålla webbplatsens analysinformation. Spekulationerna i början 
antydde  att  användare  behövde  använda  verktyget  ”Microsoft  IIS  SEO 
Toolkit”[10.10] för att  samla in och exportera  analysinformationen.  Denna 
exporterade  information  importeras  sedan  i  rapporteringsapplikation  för 
vidare bearbetning. Men efter vidare efterforskning så fann jag att det faktiskt 
tillkom ett  kod-baserat ramverk med ”IIS SEO Toolkit” som öppnade upp 
dörrarna till att använda dess funktionaliteten med C# kod.

2.2 Undersökningen
För  att  komplettera  detta  till  en  vetenskaplig  uppsats  så  skall  också  en 
undersökning  utföras  med  samma  verktyg  som  implementeras  för 
applikationen. 

Det skulle vara intressant att se hur mycket SEO prioriteras i dagsläget på 
viktiga  svenska  webbplatser.  Meningen  med  undersökningen  är  också  att 
vidga synen på SEO och hjälpa läsare att undvika de komplikationer som så 
många andra stött på.
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3 Problemformulering & Syfte
3.1 Problemformulering
Media Analys är ute efter en applikation som kan hjälpa dem att samla in den 
informationen som de är intresserade av smidigare än de lösningar som finns 
idag. Informationen skall presenteras för kunden så de kan få en före- och 
efterbild på deras hemsida. Den information som är av störst intresse är den 
som kan förändra hemsidan position i de vanligaste sökmotorerna (Google, 
Yahoo, Bing, mf). 

Till denna applikation så skall det utföras en undersökning på ett stort antal 
svenska sidor för att konstatera vilka som är de vanligaste komplikationerna 
ur  SEO  synvinkeln.  För  att  man  lättare  skall  få  grepp  om  vad  som  är 
innebörden med denna undersökning så har jag formulerat tre frågor som jag 
skall försöka svara på.

• Vilka är de mest förekommande SEO relaterade komplikationerna på 
de undersökta sidorna?

• Hur stor innebörd har de fem vanligaste  SEO  komplikationerna på 
webbplatsens sökmotorplacering.

• Hur kan en webbansvarig göra för att undvika dessa komplikationer.

3.2 Syfte
Syftet med undersökningen är i första hand att kunna svara på de tre frågor 
som är ställda i problemformuleringen. Men resultatet av undersökningen och 
svaren  på  frågorna  skall  också  fungera  som  stöd  för  läsarna  vid  deras 
framtida utveckling av webbplatser som skall vara sökmotoroptimerade.

Ett  annat  mer  indirekt  syfte  är  att  jag  skall  få  en  djupare  inblick  i 
sökmotoroptimeringens stora värld.
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4 Metod
4.1 Vetenskaplig ansats
Det bestämdes tidigt att den bästa arbetsform för denna underökning var att 
arbeta induktivt, då det kan uppstå nya och intressant teorier som baserar sig 
på undersökningens resultat. 

Det skulle vara väldigt svårt att täcka alla Sveriges hemsidor och få med de i 
ett kvantitativt resultat. Av den anledningen så valdes ett stickprov på ca 300 
hemsidor omsorgsfullt ut till undersökningen.

4.2 Datainsamling 
Den datainsamlingsmetod som använts i  denna undersökning är lite  av en 
specialare.  Två  av  rapporteringsapplikationens  stora  väsentliga 
implementerade delar användes nämligen även för att utföra undersökningen. 
Den första delen, ”ListCrawler”, analyserar en lista av hemsidor och sparar 
resultatet i filer på servern. Den andra delen, ”SeoXmlImporter”, importerar i 
sin tur de sparade filerna för vidare behandling med olika filter.

4.2.1 Urval
Det finns över 1 miljon aktiva ”.se”-domäner[10.4], vilket också ökar med 
nästan  25  i  timmen.  Det  skulle  varit  en  omöjlighet  att  ta  med  alla  dessa 
hemsidor i denna undersökningen, inte bara av praktiska själ utan också av 
tillgänglighetssjäl.  Därför  valdes  att  göra  ett  bekvämlighetsurval  av  alla 
Sveriges kommuners webbplatser, vilket  resulterade i ca 300 stycken.

4.2.2 Genomförande
Rapporteringsapplikationen,  men  också  undersökningsverktyget,  kommer 
vara utvecklad i C#, ASP.NET med ramverket MVC 3. Med den anledning 
av att det är ett av grundkraven som erhållits av Media Analys. För att inte 
behöva implementera en ny crawler så skall ett verktyg skapat av Microsoft 
och heter ”IIS SEO Toolkit” användas. 

För att  kunna samla in data  från de olika hemsidorna så implementerades 
först  en  del  av  applikation,  ”ListCrawler”.  Dess  syfte  var  att  använda 
”Microsoft  IIS  Toolkit”-ramverket  på  en  lista  av  adresser  och  sparar 
resultatet i ett standaliserat XML-format i definierad sökväg. Därefter så kan 
”SeoXmlImporter” hämta informationen från XML-filerna. 

De sparade XML-filer innehåller väldigt mycket information på mycket mer 
än bara HTML-sidor, utan också alla filer, bilder, skript-filer mm. Av den 
anledningen  måste  de  filtreras  kraftigt  innan  den  mest  relevanta 
informationen kan analyseras. 
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Vid  den  fas  då  XML-filerna  hanterades,  det  vill  säga 
filtreringsfunktionaliteten, så stötte jag på ett större problem som var relaterat 
med filernas datamängd. I början när filtreringen kördes så arbetade den i 
någon minut men avbröts tillslut för att presenterade ett ”slut på minne”-fel. 
Felet berodde på att varje inmatad XML låg kvar i minnet efter att intressant 
information hämtats. Det betyder då att all information ligger dubbellagrad i 
minnet.  En  liten  justering  utfördes  så   onödig  data  kasserades  och 
applikationen fungerade igen.  Men dess arbete  tog fortfarande minuter  att 
utföra.

Det första som gjordes vid denna filtrering var att endast inkludera alla funna 
adresser som ledde till en fil vars ”content type”[9.7] var satt till ”text/html”. 
Vad som menas med detta är att undersökningsapplikationen endast inkludera 
HTML sidor och skippa alla andra typer så som bilder, skript osv. Resultatet 
var  fortfarande  väldigt  storskaligt  och  orimligt,  så  ytterligare  åtgärder 
utfördes. 

Det  andra  steget  var  att  filtrera  bort  de  sidor  vars  adress  har  mer  än två 
segment,  där första segmentet  alltid  är startsidan,  ”/”  också kallad  rooten. 
Men då det var många sidor som använde ett ”/se” eller ”/en” segment, till att 
definiera  språket  på  sidan,  så  var  de  också  tvungna  att  inkluderas. 
Motivationen till detta segmentfilter är simpelt. Det är mest intressant att titta 
på  de  första  stegen i  en  hemsidas  sidohierarki,  då  det  oftast  är  dem som 
innehåller information värd att söka efter. 

4.3 Analys
Med tanke på att resultatet av min undersökning är talande i sin enkla form så 
har inga speciella statistiska tester utförts.

4.4 Tillförlitlighet
Det  finns  en  del  punkter  som  gör  resultatet  på  undersökningen  mindre 
tillförlitligt.  Den  största  av  dem  är  det  faktum  att  det  är  bara  taget  ett 
stickprov på ca 300 hemsidor, vilket utgör sig till en väldigt liten del av alla 
Sveriges  hemsidor.  Mer  om  tillförlitligheten  kommer  nämnas  i 
diskussionsdelen. 
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5 Resultat/Empiri
Här  kommer  först  resultatet  från  undersökningen  redovisas,  där  efter 
redovisas det slutliga resultatet på applikationen.

5.1 Undersökningen

Komplett lista med alla adresser som användes i denna undersökning kan ni 
finna i källa 10.3.

I  tabellen  nedan  så  beskriver  jag  vad  de  fem  vanligaste  komplikationer 
betyder från diagrammet ovan.
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Tabel 1: De fem vanligaste SEO relaterade komplikationerna

Kod Beskrivning
PreventUnnecessaryRedirects Information. Denna komplikation uppstår när 

en länk på sidan pekar på en sida som har en så 
kallar 301 ompekare. 

HasBrokenLinks Fel. När en sida innehåller hyperlänkar som är 
brutna, ex när länken leder till en sida som ej 
existerar. Då uppstår denna komplikation.

DescriptionMissing Varning. Detta är en allvarlig komplikation som 
uppstår när ingen ”meta beskrivning” finns på 
sidan.

AltMissing Varning. Denna komplikation uppstår när en 
bild på sidan saknar ett ”alt”-attributet.

H1Missing Varning. Ett annat stort fel i 
optimeringssynpunkten är att varje sida måste 
innehålla en överskrift i form av ett ”h1” 
element.

En  komplett  lista  med  alla  förekommande  komplikationer samt  deras 
beskrivningar på Engelska finns under 10.1

5.2 Applikationen
För att det skall vara lättare att förstå applikationen så kommer jag här gå 
igenom  den  med  både  text  och  bilder  från  de  olika  moment  som 
applikationen går igenom.
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5.2.1 Skapa en ny rapport
Det  första  steget  är  att  skapa  en  ny  rapport  med  ett  passande  namn  och 
beskrivning samt ange den URL man vill  börja undersöka.  Här skall  man 
tänka  på  att  namnet  kommer  synas  som  titel  på  framsidan  och  att 
beskrivningen också kommer vara placerat på första sidan vid den slutliga 
export.
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Illustration 1: Skapa ny rapport



5.2.2 Applicera inställningar
Nästa  moment  är  att  ställa  in  inställningar  som  har  att  göra  med 
genomsökningen av webbplatsen. 

På Illustration 2 så kan ni se att det första som skall anges är hur många olika  
adresser  som applikationen  skall  få  lov  att  analysera,  där  varje  adressmål 
endast får vara max 10240 tecken. Härnäst kommer resten av alternativen att 
förklaras.

• ”Save webpagefiles” är ett alternativ man skall kryssa i om man vill 
spara alla filer som crawlern hittar. Om detta appliseras så kommer en 
analys ta större plats på servern.

• ”Ignore 'NoFollow' links” kryssas i om man inte vill att crawlern skall 
följa  de  länkar  på  sidan  som  har  attributet  ”rel”  satt  till 
”nofollow”[9.8].

• ”Ignore  NoIndex  links”  är  ett  alternativ  som  gör  så  att  crawlern 
ignorerar ”NoIndex” sidor.

• ”Navigate to external link” kryssar man i om man vill att  crawlern 
även  skall  analysera  de  adressmål  som  inte  finns  på  nuvarande 
webbplats.
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5.2.3 Analysen utförs
Efter att  inställningarna är applicerade så kommer applikationen att  utföra 
analysen  vilket  kan  ta  någon  minut.  Applikationen  använder  sig  av  en 
speciell teknik som kallas ”trådning” för att kunna köra analysen vid sidan 
om webbsidan. Det betyder att om analysen inte skulle köras i en annan tråd 
så skulle sidans laddning vara den samma som analysens laddning. 

Till sist så sparas analysresultatet i XML-filer för vidarebehandling.
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Illustration 2: Analysen utförs



5.2.4 Filtrering innan export
Sista momentet innan export är att välja ut vilka adresser som är av intresse 
att presentera. Detta kan man göra genom att använda filteralternativen, som 
kan ses i ruta 1 på Illustration 4, så att den filtrerade listan förändras, som kan 
ses  i  Illustration  5.  Det  är  sedan i  den  filtrerade  listan  man  kan välja  de 
relevanta adresser. Det andra alternativ man har för att välja ut adresser är att 
använda ett speciellt textfält, där man helt enkelt skriver in de adresser som 
skall exporteras. 
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Illustration 3: Filtrering innan export

Illustration 4: Den filtrerade listan



5.2.5 Spara PDF
Efter  man  har  analyserat  en  webbplats  och valt  de 
sidor på webbplatsen som är av intresse så är det bara 
det sista moment kvar. Nämligen att exportera.

När man klickar på länken ”Save PDF” så kommer 
en PDF-fil att finnas för nedladdning. Den innehåller 
en  lista  med  de  valda  adresser  samt  deras 

komplikationer.
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Illustration 5: Spara 
PDF knappen



6 Analys
Detta kapitlet  kommer följa upp frågeställningen där det är tänkt att  varje 
fråga skall få ett svar.

6.1 Vanligaste komplikationen
Som vi kan se i Tabell 1 så var svaret på denna fråga självklar. Varningen 
”Undvik onödiga ompekningar” kom på fösta plats med så många som 4088 
inträffade gånger. 

Siffran verkade vid första  syn orimlig,  så jag utförde en undersökning på 
några av de webbplatser som sponsrade den totala siffran med ett stort antal. 
Men innan det resultatet presenteras så skall jag definiera vad som egentligen 
menas med en ”onödig ompekning”.

I sökmotorernas  resultats  så är sorteringen av hemsidorna baserat efter  ett 
stort antal variabler, där en av dem är ett ”röstnings” liknande system. Man 
röstar på en annan webbplats, eller en undersida på samma webbplats, genom 
att skapa en länk som pekar dit. Men om en sådan länk pekar på en sida som 
har en direkt ompekning på en tredje sida. Detta sägs ha en negativ effekt på 
röstens  värde.  Denna  komplikation  är  ingen grovt  allvarlig  sådan,  då  den 
ligger  på  informations  nivå.  Men  den  kan  ändå  ha  en  inverkan  på  sidan 
optimering.

”The link has resulted in HTTP redirection. Search engines can  
only pass page rankings and other relevant data through a single  
redirection hop. Using unnecessary redirects can have a negative  
impact on page ranking.” PerthSEOCompany 2011, [10.3]

Tillbaka  till  varför  siffran  ser  ut  som  den  gör.  När  en  hemsida  har  en 
huvudmeny eller en annan snabbmeny i sin övre och/eller undre del på sidan, 
där  länkarna  leder  till  en  sida  med  en  ompekare  på.  Då inträffar  samma 
komplikation  på  många  undersidor  i  webbplatsen  då  de  oftast  använder 
samma över- och/eller underdel.

6.2 Varningarnas innebörd
Hur stor innebörd varningarna och felen har för webbplatsens optimeringen 
är  en  väldigt  svår  fråga  att  svara  på.  Google  håller  nämligen  denna 
information hemligstämplad av säkerhetssjäl.

Google kämpar hela tiden med att deras indexering[9.6] skall vara så bra och 
relevant för användaren som söker. Av den anledning så jämför de ofta sina 
robotar mot en vanlig användare, de skall helt enkelt tycka om samma saker 
som en användare kan tänkas tycka om. Med det i bakhuvudet så måste de 
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mest grundläggande SEO rekommendationer vara de som har störst innebörd. 
Det vill säga;

• Titel elementet

• ”Meta description” elementet

• Välstrukturerad brödtext med ordentligt  formulerade rubriker (<h1> 
element)

• Användandet av länkar med relevant text (<a> element)

• Läsbara Adresser (URL)

• Grund sidohierarki.

• Ordentliga bildnamn samt användande av ”alt”  attributet  på <img> 
taggen

(Google SEO starter guide [9.1])

6.2.1 Komplikationens nivå
Ramverket som är baserat på ”Microsoft IIS SEO Toolkit” delar in funna 
komplikationerna i tre nivåer, den ena viktigare än den andre. Dessa nivåer 
är: 

• Information: Informativ nivå. Komplikationer märkta med denna nivå 
kommer  antagligen  inte  påverka  sidans  optimering.  Men  det 
rekommenderas ändå att åtgärda dem.

• Varning: Det är vid denna nivå komplikationen borde åtgärdas för att 
sidans optimering ej skall påverkas. 

• Fel (error): Komplikationer märkta med denna nivå kan vara fel som 
uppstår  i  tex  HTML-koden.  Det  vill  säga  att  koden  ej  följer 
rekommenderad  standardstruktur  och  skall  åtgärdas,  då  dessa  kan 
avsevärt påverka sidans optimering till det negativa.

6.3 Undvika komplikationerna
En god regel vid sökmotoroptimering är att bygga upp sidan så att den skall 
vara bra anpassad till  en användare,  en människa.  Användaren skall  få en 
snabb förståelse om vad sidan vill förmedla med välformulerade rubriker och 
texter. När en skribent på en webbplats nämner något som kan finnas på en 
av undersidorna så kan det vara en god idé att  också ha en länk som tar 
användaren  till  det  nämnda  sidan.  Då  underlättar  man  inte  bara  för 
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användarna i deras navigering utan man lägger också en röst på den sidan så 
målsidans styrka ökar.

När vi börjar prata om sökmotoroptimering på en mer teknisk nivå så finns 
det såklart en god regel här också. Använd alltid HTML-element till det de är 
avsedda för. Elementet ”H1” skall hantera sidans huvudrubrik, ”P” elementet 
tar hand om ett stycke text, osv. 

Precis som så många andra produkter så måste allt underhållas. Om man har 
en hemsida som uppdateras ofta, som en blogg eller varför inte en webbshop, 
så är det extra viktigt att se över den interna länsstrukturen. När exempelvis 
en produkt tas bort eller ett blogginlägg flyttas så får man inte glömma bort 
alla de länkar som pekar till den plats där den brukade ligga. Det är eventuellt 
det  som har  hänt  när  vi  kollar  på  den  komplikation som  kom på  första 
placering i undersökningen.
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7 Diskussion 
Jag  kommer  i  detta  kapitlet  diskutera  problemen  som  är  utformade  som 
frågor samt deras svar.

7.1 Problemlösning/resultat
Jag hade väldigt svårt att formulera teorier som man kunde bygga arbetet och 
undersökningen kring, då det var rapportapplikationen med dess krav som var 
det viktiga. Det är också därför jag har haft otroliga problem att försöka knyta 
ihop de två röda trådarna som är undersökningen och applikationen. Det enda 
som egentligen knyter de samman är det faktum att  både går i kategorien 
SEO och både är utförda med samma kodgrund, som jag själv implementerat.

Jag  försökte  få  problemformulering  och  dess  svar  mer  som  ett 
inlärningsmoment för både er läsare och mig själv.

Med tanke på att  jag har valt att  endast undersöka ca 300 webbplatser av 
Sveriges alla hundratusentals sidor så är resultatet inte något att generalisera. 
Varje hemsida är sitt egna unika fall.

7.2 Metodreflektion
När jag stod inför valet av vilka hemsidor jag skulle ha som stickprov i min 
undersökning så stötte jag på ett stort praktiskt problem. Var skulle jag hitta 
listor med Svenska hemsidor? När jag sökt länge och väl så stötte jag på en 
lista med alla av landets kommuner[10.5], jag bestämde mig för att ta med 
alla dem. Nu när jag reflekterar tillbaka över mitt val så funderar jag om det 
verkligen  var  ett  bra  val  att  använda  mig  av  kommunala  hemsidor.  De 
människorna som kommer använda de hemsidorna är antagligen medvetna 
om hur de skall hitta dit. 
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8 Avslutning
8.1 Slutsats
I början så talade jag om hur det var att starta upp projektet, hur det var att 
försöka planera in en koppling mellan en vetenskaplig undersökning och en 
praktisk applikation.  Jag berättade  om att  undersökningen skulle  användas 
som  ett  inlärningsmoment  av  ramverket  inför  implementationen  av 
applikationen. Men också att undersökningen skulle försökas användas som 
underlag till beslut som skulle göras i applikationens filtrerings moment. 

Jag presenterar  i  resultatdelen  vad som har  åstadkommits  under  dessa  10 
veckor. Både när det gäller applikationen och undersökningen.

Undersökningen baserades på tre frågor som löd. Vilken var den vanligaste 
SEO  relaterade  komplikationen?  Hur  stor  påverkan  kan  de  fem  första 
komplikationerna ha på hemsidan? Vilka åtgärder kan utföras för att undvika 
komplikationerna? Det visade sig att den vanligaste komplikation var en som 
uppstod när en onödig ompekning utförs.  Hur stor innebörd de vanligaste 
felen  har  på en hemsida  är  en  väldigt  svår  fråga.  Det  är  endast  företaget 
bakom  sökmotorn  som  vet  det,  då  det  är  hemligstämplat.  Åtgärderna  är 
väldigt individuella beroende på  komplikationen, men om man får reda på 
var ett fel sitter så är det inte svårt att rätta till. Det bästa tipset är att skapa 
sidor som är lättförstådda för människor och att alltid använda standaliserad 
struktur på HTML-koden.
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9 Ordlista
9.1. Sökmotor;  En  internettjänst  där  man  kan  söka  på  deras 

internetindexering.

9.2. SEO; Se sökmotoroptimering

9.3. Sökmotoroptimering; Anpassning av hemsidan för sökmotorerna

9.4. Crawla;  Ett  sätt  att  beskriva vad sökmotorernas robotar gör när de 
surfar runt på olika hemsidor för att analysera.

9.5. Sökmotorrobot;  En  applikation  som analyserar  hemsidors  kod  och 
skapar en indexering för de hemsidorna

9.6. Indexering; En sidas identitet i sökmotorernas databas.

9.7. Content type; Ett sätt att definiera vad filen är för typ av fil, några 
exempel är: ”text/html”, ”image/jpeg” och ”application/javascript”.

9.8. NoFollow;  Om  en  länk  har  detta  värdet  på  sitt  ”rel”-attribut  så 
kommer sökmotorerna inte räkna denna länk som en röst för att höja 
målsidans värde. 
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11 Bilagor
11.1 Engelsk kodbeskrivning

Code Title Level Count

PreventUnnecessaryRedirects The page contains 
unnecessary redirects. Information 4088

HasBrokenLinks The page contains 
broken hyperlinks. Fel 2548

DescriptionMissing The description is 
missing. Varning 2055

AltMissing
The <img> tag does 
not have an ALT 
attribute defined.

Varning 1392

H1Missing The <h1> tag is 
missing. Varning 1195

CanonicalIssue
The page contains 
multiple canonical 
formats.

Fel 439

TitleBeginsWithBranding The title begins with a 
brand name. Varning 317

DescriptionShort The description is too 
short. Varning 226

TitleAndDescriptionEquals
The title and 
description are 
identical.

Varning 213

DescriptionEmpty The description is 
empty. Varning 151

DescriptionBeginsWithBranding The description begins 
with a brand name. Varning 122

NoIndex
The page was 
excluded by a noindex 
attribute.

Information 120

DescriptionLong The description is too 
long. Varning 105

TitleLong The title is too long. Varning 100
TitleEmpty The title is empty. Fel 70

LinkTextRelevance The link text is not 
relevant. Varning 67
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TitleMissing The title is missing. Fel 17

TitleRelevance The title is not 
relevant. Fel 15

TitleShort The title is too short. Varning 5

TooManyLinks The page contains too 
many hyperlinks. Fel 2
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