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Abstract
A webpage can be perfectly usable but if users are unable to find the webpage it will remain
unused. Nine out of ten Swedes use a search engine and the most popular one is Google,
amongst other search engines. In this report I seek to answer which ranking factors that
should be included in an SEO-audit of an existing webpage and also how to optimize a
webpage for search engines. Applying the method heuristic evaluation normally used to
discover usability issues in an existing interface, on TT News Agency’s campaign site I found
issues having a negative impact on the visibility in Search Engines Page Results. The issues
were found in the technical implementation, such as faulty redirects, poor URLs, ill usage of
subdomains, no adaption for mobile browsers and wrong usage of page titles, but also in the
link profile. The campaign site had few external links and the anchor text attribute was not
properly used. The content suffered from lack of key word usage in meta descriptions and H1tags and there was also duplicate content. My evaluation resulted in a list with prioritized
actions to take in order to improve the visibility of the webpage in the Search Engine Page
Results.
Sammanfattning
En webbsida kan vara hur användbar som helst, men om inga användare hittar till den förblir
den oanvänd. Nio av tio svenskar uppger att de använder en sökmotor och vanligast av sju
konkurrenter är Google. I mitt examensarbete undersöker jag hur en webbsida kan
sökmotoroptimeras och vilka rankingfaktorer som borde inkluderas i en SEO-rapport. Genom
att applicera metoden heuristisk utvärdering, vanlig inom användarstudier, på TT
Nyhetsbyråns kampanjsajt kunde jag identifiera problemområden med den tekniska
implementationen, länkprofilen samt innehållet. Problemen återfanns i ompekningar, URL-er
och nyttjandet av subdomäner och i sidtitlar. Sajten hade få inlänkar och ankartexten var ofta
felaktig. Innehållsmässigt fann jag problem med att sökorden saknades i metabeskrivningar
samt H1-taggar, och det fanns också dubbelt innehåll. Jag drog slutsatsen att SEO bör handla
om att optimera för användaren som använder en sökmotor och inte optimering för
sökmotorn. Min undersökning resulterade i en prioriterad lista med åtgärder att vidta för att
förbättra synligheten i sökmotorer.
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1

Inledning

Enligt Bråth och Wahlgren (2014) uppger nio av tio svenskar i dag att de använder en
sökmotor för att söka svar och sovra information i det fullständiga informationsöverflöd som
kännetecknar vår samtid. För alla publicister är det en utmaning, men framför allt en
möjlighet, att optimera webbsidorna så att besökarna hittar till en specifik sida och kan
tillgodose sitt informationsbehov. För företag kan en lyckad strategi för sökmotoroptimering
innebära skillnaden mellan vinst och förlust, men att vara synlig i sökmotorerna är viktigt
även för den som inte saluför något. En hemsida kan ju vara hur användbar och informativ
som helst, men om inga användare hittar till den spelar webbsidans förtjänster mindre roll.
Jag har därför i mitt examensarbete valt att rikta in mig på principerna för att
sökmotoroptimera en webbsida. Jag kommer att analysera TT Nyhetsbyråns kampanjsida för
fotografen Lennart Nilsson och sedan ta fram en SEO-rapport (Search Engine Optimization)
med en analys samt en prioriterad lista med förbättringsåtgärder.
1.1

Syfte och mål

I mitt examensarbete vill jag undersöka det praktiska tillvägagångssättet för att
sökmotoroptimera en webbsida. Syftet är att undersöka grundläggande tekniker för
sökmotoroptimering och presentera de faktorer som maximerar en webbsidas synlighet i
sökmotorerna. Projektarbetet är till för att ge förståelse och kunskap i hur sökmotoroptimering
bör inkluderas när en hemsida designas eller omdesignas eller vid förändring av innehållet.
Målet är att utvärdera TT Nyhetsbyråns kampanjsajt ur ett sökmotorperspektiv och identifiera
åtgärder som kan förbättra rankingen och synligheten i sökmotorer. Utvärderingen kommer
att resultera i rapport som beskriver alla problemen och åtgärderna. Jag kommer också att
presentera en prioriterad åtgärdslista till beställaren över vilka förändringar som kommer har
en positiv inverkan på rankningen i sökmotorerna.
1.2

Frågeställning

Jag kommer att utgå från följande frågeställningar i mitt examensarbete:

	
  

-

Vilka rankningsfaktorer undersöks vid en SEO-rapport för en webbsida?

-

Hur optimeras en webbsida för att ranka högre i sökmotorer?
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1.3

Avgränsning

I min SEO-analys och rapport för TT Nyhetsbyråns kampanjsida för Lennart Nilsson har jag
valt att enbart fokusera på Googles sökmotor. I Sverige och västvärlden är Googles sökmotor
den dominerande (NetMarketShare, 2015). Rapporten kommer att innehålla förslag på
konkreta åtgärder för att förbättra rankningen på följande sökfrågor. Från TT Nyhetsbyrån har
jag fått två sökfraser som de vill se en förbättrad rankning på:
1. ”Lennart Nilsson photography”
2. ”Lennart Nilsson photographer”
3. ”A child is born Lennart Nilsson”
Utöver dessa har jag kompletterat med fler sökfraser till min utvärdering av nuläget för att få
en bättre uppfattning om hur sidan rankar på fraser relaterade till Lennart Nilsson och
fotografi.
Dessa är:
”Buy Lennart Nilsson”
”Who is Lennart Nilsson”
”A child is born book”
”A child is born by Lennart Nilsson”
Min

utgångspunkt

är

medieteknisk

och

jag

förhåller

mig

till

den

delen

av

sökmotoroptimeringen som är relevant vid design – eller redesign – av en hemsida. Den
utgångspunkten innebär att jag till exempel inte kommer att lägga någon värdering i om de
sökfrågor som min analys utgår ifrån är bra eller dåliga ur en marknads- eller
försäljningssynpunkt. Mitt arbete inkluderar inte sökordsresearch i en större omfattning, även
om detta är viktiga komponenter i en sökmotoroptimeringsinsats.
1.4

Språkområden

Sökmotoroptimering görs ofta med en geografisk avgränsning – webbsidan optimeras för ett
visst språkområde eller en viss geografisk region.
Från uppdragsgivaren har jag inte fått någon information om ytterligare geografiska områden
förutom Sverige som de önskar att optimera för. Webbsidorna ligger på en .se-domän vilket
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ger den hög auktoritet för sökningar som sker i Sverige. Jag kommer därför att analysera
rankningen på den svenska marknaden. Allt innehåll är dock skrivet på engelska,
uppdragsgivaren säljer bilderna internationellt, och ambitionen är att webbsidorna ska ranka
högt även i andra länder. Innan en analys kan göras för andra geografiska områden än Sverige
behöver beställaren komma med specifik information om vilka regioner som eftersöks och
eftersom förarbetet saknas exkluderar jag andra geografiska regioner än Sverige. Solis (2013)
skriver att globala sajter kan skapa innehåll för varje språkområde med olika metoder,
exempelvis genom unika toppdomäner för varje land, såsom tt.com och tt.se. Alternativ två är
genom subfoldrar, exempelvis såsom tt.com/se, där /se är subfolder och tt.com/fr och slutligen
genom subdomäner så som svenska.tt.se, där ”svenska”. är subdomän.
2
2.1

Bakgrund
Informationssökning på Internet och sökmotorer

En sökmotor är ett hjälpmedel för internetsurfare att hitta till webbsidor. Sökmotorer
indexerar information om olika sidor med hjälp av en sökspindel, värderar allt innehåll på
sidorna efter olika kriterier och algoritmer och bestämmer hur högt sidan ska rankas (Ekberg,
2013). Utöver att indexera information har sökmotorer till uppgift att returnera en lista på
relevanta träffar för sökfrågor som ställs av internetanvändare. (Fishkin, 2014). I vår svenska
kontext är sökmotor nästan synonymt med Google, men faktum är att det finns flera
konkurrerande sökmotorer i dag. De vanligaste sökmotorerna är Google, Baidu, Bing, Ask,
Yahoo, AOL, Lycos och Excite. (Netmarketshare, 2015) I Figur 1 respektive Figur 2
illustreras de globala marknadsandelarna för respektive sökmotor för mars 2015.
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Mars, 2015

Figur 1 - Sökmotorandel desktop. Källa: Netmarketshare, 2015

Mars, 2015

Figur 2 - Sökmotorandel mobil och tablet. Källa: Netmarketshare, 2015

Att använda en sökmotor för att hitta information om produkter och tjänster är vanligt; 90
procent av svenskarna uppger att de söker efter produkter och tjänster på internet. (Wahlgren
och Enligt, 2014).

Även om det finns flera konkurrerande sökmotorer är Google den

vanligaste sökmotorn i Sverige med 94 procent av alla sökningar (Statens medieråd, 2014).
2.2

Sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering, också kallad sökoptimering, är tekniken för att förbättra och
marknadsföra en webbsida så att den lockar fler besökare från sökmotorer. Fishkin (2014)
kallar sökmotorer för svarsmaskiner (answering machines). När en person skriver in en
sökfråga letar sökmotorn igenom sin samling av dokument och gör två saker; returnerar de
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svar som är relevanta eller meningsfulla för sökfrågan samt rankar resultaten efter
populariteten hos de webbsidor som levererar resultaten. Sökmotoroptimeringen strävar efter
att påverka både relevansen och populariteten. Flera hundra olika faktorer påverkar
relevansen, exempelvis användarens sökhistorik och innehållet på webbsidan. Enge et al
(2012, s 105) skriver att den logiska strukturen på en webbsajt bör matcha hur användare
söker på nätet, exempelvis vad gäller nyckelord. Sökmotorerna använder hundratals variabler
i algoritmerna för att matcha sökfrågorna. Enge et al (2012, s 2) skriver att sökföretag
spenderar enorma mängder tid, energi och kapital på att förbättra relevansen på träffar i
sökmotorn. Arbetet görs exempelvis genom omfattande studier av hur användarna uppfattar
resultaten, genom jämförelser med resultaten från andra sökmotorer och genom till exempel
ögonrörelse-studier (eye-tracking studies) Enge et al (2012, s 2).

2.2.1 Sökfrågor
Att sökmotoroptimera en webbsida görs för att sidan ska ranka högt i sökmotorerna på
utvalda sökfrågor. Enge et al (2012, s 5-7) skiljer mellan tre olika typer av sökfrågor;
navigationsfrågor, informationsfrågor och transaktionella frågor, som är kopplade till
användarens intention med sökningen.
Navigationsfrågor: Sökfrågor med enda intentionen att surfa direkt till en webbsida, men där
användaren inte känner till den exakta URL-en. Exempel: ”Lennart Nilsson login”.
Dessa frågor tenderar att ha hög konverteringsgrad, men de står inte för en stor andel av nya
besökare eller användare (Enge et al, s 6).
Informationsfrågor: Denna typ av sökfråga omfattar många frågor, såsom väder, avstånd,
kartor eller detaljer för ett event. Den gemensamma nämnaren är att användaren vill informera
sig om något, men det kan också omfatta research av något slag. Exempel: ”Lennart Nilsson
vilken kamera”. Enge et al (2012, s 6) skriver att en sajt som attraherar dessa användare ofta
generar mycket uppmärksamhet från researchers/journalister och kan generera många
inkommande länkar. Det negativa är att de ofta har låg konverteringsgrad.
Transaktionella frågor: Sökfrågor som inte nödvändigtvis involverar en penningtransaktion
men leder till en handling. Det är sökfrågor som innehåller fraser som exempelvis ”betala
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parkeringsböter”, eller ”skapa konto”. Exempel på en transaktionell fråga är ”köpa bilder
Lennart Nilsson”. Dessa sökningar har ofta hög konverteringsgrad.
2.3

Beställaren

I detta avsnitt presenteras beställarorganisationen och bakgrunden till projektet.
SEO-rapportens beställare är TT Nyhetsbyrån, som har försäljningsrättigheterna till
vetenskapsfotografen Lennart Nilssons bilder. Hans bilder finns i TT Nyhetsbyråns arkiv och
alla som kan tänkas vilja använda hans bilder i något publicistiskt eller kommersiellt
sammanhang måste köpa bilderna av TT.
TT Nyhetsbyrån bildades 1921 och började då med att serva mediebranschen med
nyhetstelegram från världen och Sverige. Genom expansion och förvärv har TT Nyhetsbyrån
vuxit till ett modernt mediehus och utbudet omfattar i dag ett bildarkiv med cirka 45 miljoner
bilder och en grafikverksamhet som gör både nyhets- och infografik. Från att ha varit
underleverantör av nyheter producerar de i dag färdiga nyhetslösningar åt flera andra stora
mediehus. Bildarkivet har nyhetsbilder från världens alla hörn, men TT knyter också till sig
toppnamn inom skandinavisk fotografi och har ett stort utbud av kreativa bilder.
Vetenskapsfotografen Lennart Nilsson är en sådan fotograf vars bilder TT Nyhetsbyrån har
exklusiv försäljningsrätt till. För honom har de skapat en specifik kampanjsajt för att
marknadsföra och sälja bilderna i olika sammanhang, till exempel till böcker, för utställningar
eller informationskampanjer.
2.4

Tidigare forskning

I detta kapitel redogörs för tidigare forskning och relevant teoribildning som ligger till grund
för SEO-analysen och åtgärdslistan. Algoritmerna som styr sökmotorer är affärshemligheter
och faktum är att ingen, förutom företagen bakom, vet exakt vilka faktorer som påverkar
rankningen. Google informerar om utvalda faktorer i egna kanaler och utöver det finns det
bloggare och andra auktoriteter på området som jag bedömer som tillförlitliga och presenterar
i rapporten. Enge et al (2012, s 84) skriver att det inte finns en generell SEO-strategi som
fungerar för alla webbsidor eftersom sökmotorer är dynamiska och förutsättningarna
förändras hela tiden i takt med att algoritmerna förändras. Professionella sökmotoroptimerare
måste ständigt utforska och uppdatera sig på hur sökmotorlandskapet förändras.
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2.5

Sökmotoroptimeringens process

Rand Fishkin (2014, s 5-6) nämner en metod som hans team har använt sig av för att arbeta
med SEO som en iterativ process:
1. Registrera en ny domän för nonsens-sökfrågor.
2. Skapa flera sidor på domänen som alla riktar sig mot olika nonsens-sökfrågor.
3. Gör sidorna så identiska som möjligt och ändra en variabel åt gången.
4. Länka till domänen från andra välstrukturerade, välindexerade och välcrawlade
sidor i andra domäner.
5. Anteckna rankningen på varje sida i sökmotorn.
6. Gör små ändringar på sidorna och utvärdera genomslaget efter varje ändring,
för att bilda sig en uppfattning om vilka ändringar som får sidan att ranka
högre eller lägre mot sina jämlika sidor.
7. Anteckna alla resultat som verkar vara effektiva och testa dem igen på andra
domäner eller med andra villkor. Om samma tester konstant genererar samma
resultat, så är chansen stor att du har upptäckt ett mönster som används av
sökmotorn.
Effektiv sökmotoroptimering är en ständigt pågående process eftersom Googles algoritmer
uppdateras regelbundet. Haynes (2014) skriver att Google gör cirka 600 uppdateringar per år
men skriver också att tidigare har sökmotoroptimerare kunnat luta sig tillbaka mot att om en
specifik sida hade en specifik rankning på en sökfråga kunde den antas behålla platsen tills en
större algoritmuppdatering trädde i kraft.
2.5.1 Sökfrågeorienterad SEO jämfört med holistisk SEO
I augusti 2013 driftsatte Google en ny algoritmuppdatering kallad Hummingbird (Sullivan,
2013). Tober (2014) skriver att Hummingbird-uppdateringen innebär att sökmotoroptimering
är en holistisk process jämför med den tidigare sökordsorienterade optimeringen.
Hummingbird innebär att Google fokuserar på nyckelord och konversationssökning
(conversational search). En traditionell sökmotor fokuserar på nyckelord medan en sökmotor
som tillämpar konversationssökning fokuserar på meningen bakom sökorden (Sullivan, 2013).
Konversationssökning medför att hela söksträngen tas i beaktande när resultaten presenteras, i
motsats till innan uppdateringen då sökmotorn enbart fokuserade på enskilda sökord
(Sullivan, 2013). Fiorello (2013) förklarar det som att Hummingbird medför att man bör
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optimera för söksträngar och inte sökord. Det innebär att sökmotoroptimering övergår från
sökordsoptimering till ämnesoptimering.
3

Metod

I detta kapitel redogörs för min metod. Jag har valt att undersöka ett givet antal
rankningsfaktorer − av Googles över 200 − som påverkar en webbsidas relevans och
popularitet i Googles sökresultat, redogjorda för i kapitel 3.3. Jag har valt att undersöka
rankningsfaktorerna för TT Nyhetsbyråns kampanjsida för Lennart Nilsson som finns på
web.tt.se/lennart_nilsson och http://web.tt.se/lennart_nilsson/lennart90years.html.
3.1

Heuristisk utvärdering

För att kunna besvara mina forskningsfrågor har utgått från metoden heuristisk utvärdering,
vanlig inom användarstudier på gränssnitt, i min undersökning. Min utvärdering utgår från
principer om god praxis inom sökmotoroptimering, redogjorda för nedan i kapitel 3.3. Jag
tittar på hur väl kampanjsajten har följt god praxis inom sökmotoroptimering för ett antal
uppställda faktorer. I de fall då praxis inte efterlevts kommer jag med förslag på ändringar.
Heuristisk utvärdering är enligt Nielsens (1992, s 373) definition en metod som låter ett fåtal
utvärderare identifiera användbarhetsproblem efter hur väl de matchar ett antal uppställda
principer– så kallade heurestiker. Heuristik kommer från grekiskans att finna, eller att
utforska, och heuristiska metoder kännetecknas av strävan efter – men inte nödvändigtvis
genomförandet av – att lösa ett problem (Romancyia och Pelletier 1985, s 48). Romancyia
och Pelletier (1985, s 4) skriver att en definition av heuristik är att det är en tillfällig och
rimlig metod vars mening är att utforska lösningen för ett givet problem.
Nielsen (1992, s 373) skriver att metoden kännetecknas av att vara kostnadseffektiv och att
den söker efter att identifiera problemområden i en webbdesign och använder liknelsen ”avbuggning för användargränssnitt”. Flera utvärderare tittar på ett användargränssnitt och
utifrån olika designprinciper. Nielsen och Molich utvecklade dessa frågor utifrån egna
erfarenheter av användbarhetsproblem.
3.2

Metodkritik

Nackdelarna med metoden – inom ramarna för gränssnittdesign – är att den kräver erfarna
experter som är väl bevandrade i principerna, att den kräver flera experter vars resultat bör
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sammanställas, att risken är stor att metoden hjälper till att lyfta många småproblem, men få
stora problem till ytan (Usability.gov).
I min heuristiska utvärdering har jag valt att undersöka faktorer som experter inom
sökmotoroptimering, genom empiriska men inte nödvändigtvis vetenskapligt belagda studier,
har kommit fram till påverkar en webbsidas synlighet. Min utvärdering tar också upp faktorer
som Google själva kommunicerar är viktiga för en webbsidas synlighet i sökmotorerna.
Sökmotoroptimering är tätt kopplat till en god användarupplevelse på webbsidan; Google
skriver själva att sökmotoroptimerare i första hand ska optimera webbsidan för besökaren och
inte sökmotorn. (Google, 2011, s 1). En metod som syftar till att identifiera problem med
användbarheten lånar sig därför väl till att identifiera problem med synligheten i sökmotorer.
En alternativ metod skulle kunna vara att genomföra en fallstudie, där jag undersöker olika
rankningsfaktorer för att se vilka som påverkar rankningen i resultatlistan. Jämfört med en
heuristisk utvärdering kräver det mer tid och resurser från beställaren, eftersom de måste
allokera en IT-utvecklare som uppdaterar webbsajten efter mina ändringsförslag. Därtill
måste också valideringen av mina tester ske inom ramen för projektarbetet och
sökmotoroptimering är en process som kräver tid. Ändringar kan enligt Bråth och Wahlgren
(2013, s 14) inte ge direkt effekt, utan ett märkbart resultat kan ta från flera veckor upp till sex
månader. Denna metod skulle innebära att mina resultat valideras i högre graEnd, men inte
nödvändigtvis inom ramen för mitt examensarbete. De menar också att det tar cirka sex
månader innan det fullt kan utvärderas om strategin är lyckad. På en etablerad webbsajt kan
det gå snabbare, men det är inte säkert.
3.3

Faktorer som undersöks

I min heuristiska utvärdering utgår jag från ett antal faktorer samt praxis från SEO-området
om hur de bör implementeras för bästa effekt.
3.3.1 Sidtitel
Google skriver att varje webbsida bör ha en unik sidtitel som effektivt förmedlar ämnet för
sidans innehåll. De skriver också att ”för långa” sidtitlar bör undvikas och att de inte ska
fyllas med onödiga sökord. (Google, s 5)
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3.3.2 Ompekningar
Enge et al (2012, s 262) skriver att redirects1 (omdirigering) används för att berätta för
sökmotorer att innehåll har flyttats från en plats till en annan. Utan omdirigeringar kommer
användaren att få en 404-error (Page Not Found), men med omdirigeringen säger webservern
till user agenten att hämta det förfrågade innehållet från den nya URL-en2. Enge et al (s 262)
menar att en så kallad permanent redirect, även kallad 301, är bättre än en temporär
omdirigering, även kallad 302. En 301-omdirigering innebär att sökmotorn tar bort den gamla
URL-en ur sitt index, men länkkraften från den gamla sidan följer med till den nya. Vid en
302-omdirigering medföljer inte länkkraften och den nya sidan tappar kraften från inlänkar.
Jag kommer att använda webbverktyget redirect-checker.org för att undersöka alla
omdirigeringar.
3.3.3 HTML – kodkvalitet
Att ha en validerad HTML3 är i sig ingen rankningsfaktor, men felaktigheter i HTML-en kan
leda till oönskade problem. Enge et al (2012, s 135) rekommenderar därför att HTML-en bör
validera utan felmeddelanden.
Jag kommer att använda verktyget W3C-validator för att undersöka om det finns fel i HTMLkoden.
3.3.4 Page Rank
Enligt Googles definition betraktar de hyperlänkar som röster. PageRank är Googles eget
system för att räkna de rösterna och utifrån dem bestämma vilka sidor som är viktigast
(Sullivan, 2007). Det debatteras flitigt kring hur viktig en hög PageRank är för att webbsidan
ska hamna högt i resultatlistan. I dag är det oklart hur viktig en sidas PageRank är för
synligheten i Google, men de flesta inom SEO är överens om att det har tappat i betydelse
sedan algoritmen uppfanns av Larry Page, se Sullivan (2007). Eftersom det historiskt har varit
en viktig rankningsfaktor så väljer jag att ta upp det. Jag väljer dock inte att ta med PageRank
som en faktor i min analys, då det i dag saknas oberoende tjänster som kan kalkylera en
webbsidas PageRank på ett trovärdigt sätt.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1
Ompekning innebär att man pekar om en webbsida eller URL till en annan webbsida eller
URL. Metoden varierar beroende på vilket kodspråk som används.
2
URL står för Uniform Resource Locator	
  
3	
  HTML står för Hyper Text Markup Language är ett märkordssystem för textdokument som ska
presenteras på webben.	
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3.3.5 URL-struktur
Enligt Google bör man hålla webbadresserna beskrivande och korta eftersom det förbättrar
användbarheten för den som vill länka till sidan. En tydlig struktur underlättar också för
sökmotorerna som crawlar sidan (Google, 2011, s). Google (2015) skriver också att
skiljetecken för att separera ord underlättar för användare och rekommenderar användande av
bindestreck (-) i stället för understreck(_). Sökmotorer räknar också ut hur viktigt något är
beroende på sidans länkdjup, alltså hur många nivåer från startsidan den befinner sig. En nivå
ner signalerar väldigt viktigt och fler nivåer ner tolkar sökmotorn som oviktigt (Enge et al,
2012, s 107).
3.3.6 Sajtstorlek
Att skriva in Site:dindomän.se i Google genererar en lista med alla sidor som är indexerade av
Google på sajten. Site: kan användas för att jämföra hur många sidor som finns respektive hur
många som är indexerade, men också om sajten är att betrakta som stor eller liten (ibid, s
109).
3.3.7 Mobilanpassning
Den 21 april 2015 uppdaterade Google sin sökalgoritm för att främja mobilvänliga webbsidor
(Makino et al, 2015). För att inte tappa i ranking, främst vid sökningar som sker i mobilen,
bör webbsajten vara mobilanpassad. De rekommenderar tre olika metoder för att skapa
mobilvänliga sidor som fungerar i sökmotorerna: responsiv design, dynamic serving och
separata URL-er.
Responsiv design innebär att servern alltid returnerar samma HTML till olika enheter, men
där utseendet CSS-anpassas beroende på skärmstorlek (Google, 2014). Dynamic serving
innebär att servern returnerar olika HTML och CSS4 beroende på vilken user agent som
anropar (ibid, 2014). Alla olika webbläsare har ett unikt user agent-ID och på så sätt kan en
webbserver veta vilken typ av webbläsare som gör anropet och servera en bestämd HTML
och CSS (Hoffman, 2013). Separata URL-er innebär att varje desktop-webbsida har en mobil
motsvarighet som har mobiloptimerat innehåll (Google, 2014). Djerf (2015) skriver att de
första mätningarna gjorda före och efter algoritmuppdateringen visar att sajter som inte har
mobilanpassning tappar i snitt 3,9 placeringar i sökresultatlistan.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4

CSS står för Cascading Style Sheets och bestämmer hur informationen på din webbsida ska
presenteras
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Jag kommer att använda Google Webmaster Tools för att få uppgifter om hur Google
betraktar sidan ur ett mobilanpassningsperspektiv.
3.3.8 Användardata och sociala medier
Delningar och interaktion på sociala medier, såsom Google+ eller Facebook är enligt Enge et
al (2012, s 348) en faktor som i hög grad påverkar rankningen i sökresultaten. Som
webbansvarig bör man således ha en strategi för öka antalet delningar och interaktioner i
sociala medier. Interaktioner i sociala medier agerar som omdömen för att ett innehåll är
högkvalitativt och i sökmotorernas ögon är det svårare att spamma än att till exempel köpa
länkar (Enge et al, 2012, s 348). Att köpa länkar från andra webbsajter är något som Google
avråder ifrån i sina riktlinjer (Enge et al, 2012, s 315). Nedan är exempel på några av de
viktigaste rankningsfaktorerna från sociala medier:
•

Länkar i tweets

•

Länkar på publika Facebook-konton och gilla-markeringar

•

Länkar på samt +1-markeringar på Google+

Inte bara själva delningarna på sociala medier värdesätts av Google, utan också
användardatan från de som delar själva webbsidan. En Twitter-delning från en användare med
hög auktoritet, till exempel med många följare men som följer få, får en större inverkan än en
delning från ett konto med få följare. Ett bra sätt att utvärdera auktoriteten för de som följer är
att använda deras så kallade Klout-score (ibid, s 349). Klout-score är en siffra mellan 1 och
100 som representerar en användares ackumulerade inflytande i olika sociala medier. Ju högre
Klout-score desto mer inflytande (Klout, 2014).
Jag kommer att använda webbverktyget Moz Open Source för att undersöka delningar i
sociala medier.
3.3.9 Interna länkar och länkstruktur
Med interna länkar och länkstruktur menas länkar från en sida till en annan på sajten samt
informationsarkitekturen på webbsidan.
Thurow (2011) menar att sökmotoroptimering och informationsarkitektur går hand i hand. En
webbsida bör designas för människor som använder en sökmotor och inte för sökmotorn.
Enge et al (2012, s 182) rekommenderar att man bör lägga stor vikt vid att skapa en intern
länkstruktur som sökmotorn enkelt kan crawla. Med lättcrawlade länkar menas att undvika
Javascriptlänkar eller länkar i Flash eller Java, länkar som har attributet ”nofollow”, länkar
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som är i PDF-er eller har överdrivet många länkar på en sida (Google rekommenderar max
100 länkar på en och samma webbsida). Enligt Enge et al (s 191) bör en välstrukturerad sajt
vara uppbyggd enligt följande principer:
•

Minimera antalet ”klick” för användaren till en given sida

•

Hundra eller färre länkar på en och samma webbsida

•

Ett logiskt semantiskt flöde av länkar från startsidan till kategorier till detaljerade
webbsidor.

Vid länkar från externa källor är ankartexten en viktig rankningsfaktor, se kapitlet om externa
länkar. Vid intern länkning bör användning av viktiga sökord undvikas som ankartext,
eftersom det leder till sökordskannibalisering (keyword cannibalization5) på den ena sidan till
förmån för den andra (Fishking, 2014, s 16).
Jag kommer att använda verktyget Moz Open Site Explorer för att undersöka interna länkar.
3.3.10 Externa länkar
Enge et al (2012, s 287) menar att länkar är den enskilt största faktorn som påverkar resultatet
i sökmotorn. Google var först med idén att länkar till en webbsida skulle räknas som en röst
för webbsidan. Grundidén var att sidan med flest länkar var den mest populära (ibid, s 288).
Länkar är dock inte demokratiska utan har olika värde. När länkar diskuteras är det länkkraft
som betonas, det vill säga det samlade värdet och hur mycket Google värderar länkarna till
webbsidan. Tidigare var algoritmen tämligen enkel; om din sida A hade PageRank 10 (se
förklaringen till PageRank ovan) och länkade till tre andra sidor, så överför sida A 3,3 i
länkkraft till de sidorna. I dag har algoritmen komplicerats på ett sätt som enbart Google
känner till, men tydligt är att länkars kraft inte fördelas jämlikt till de sidor som de länkar ut
(ibid, s 289). Länkar från andra domäner som betraktas som auktoritära har ett högt värde i
sökmotorns ögon. Det är viktigt att länkar kommer från flera olika domäner, så kallad
länkdiversifiering och att länkarna inte bara kommer ifrån bloggar eller sajter som skriver om
den egna sidans ämne. Det finns flera ställen att hitta länkar: i register, sociala medier-sajter,
mediasajter, sociala bokmärkessajter och så vidare. (Ibid, s 299)
Länkar kan ha flera attribut, som sökmotorer ofta ignorerar, men attributet ”nofollow”, skrivet
så här <a href="http://web.tt.se/lennart_nilsson" rel="nofollow">Värdelös sajt</a> innebär
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5	
  Keyword cannibalization innebär att två eller flera sidor på samma webbsajt konkurrerar om
samma sökord och kannibaliserar på varandra.	
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att länkaren inte vill att länken ska vara en röst för en sida. Länkar med detta attribut för inte
någon länkkraft och Google uppger att de inte följer länkar med attributet ”nofollow”
(Fishkin, 2014, s 15).
Ankartexten i en länk refererar till den text i länken (se den fetmarkerade texten i
länkexemplet ovan) som är klickbar. Sökmotorer använder ankartexten för att förstå vad den
länkade sidan handlar om (Enge et al, 2012, s 293). I exemplet ovan skulle alltså sökmotorn
koppla ihop sidan med orden ”Värdelös sajt”.
Länkar som kommer från sidor eller sajter inom samma eller närbesläktade ämnen är värda
mer än länkar som kommer från sajter eller sidor som är helt orelaterade (ibid, s 294).
När det kommer till länkar från tredje part är det alltså inte kvantiteten som slutligen
bestämmer länkkraften. Inlänkar från en sajt med en hög auktoritet, vars innehåll är relevant,
vad som står i ankartexten och hur många andra sidor som den sajten länkar till avgör värdet
på länken i sökmotorns ögon. Som webbansvarig bör man således ha en strategi för att öka
antalet inlänkar från kvalitativa sajter som rankar högt inom närbesläktade sökningar men
också se till att ha en diversifiering i länkarna. Den webbansvariga bör också ha en strategi för
att ankartexterna är korrekta och aktivt söka länkar i register, index, sociala bokmärkessajter
och så vidare.
Jag kommer att använda verktyget Open Site Explorer från Moz för att analysera länkprofiler
samt externa länkar.
3.3.11 Innehåll
Vid sökmotoroptimering av en webbsida bör det finnas kännedom om vilka tekniska
begränsningar som en sökmotor har för att indexera innehåll. Fishkin (2014, s 9) har gjort en
lista på innehåll som en sökmotor har problem med att crawla och indexera:
•

Formulär. Sökmotorer kan inte fylla i formulär och därför indexeras inte innehåll som
kräver att ett formulär fylls i för att del av innehållet. Detta inkluderar drop downmenyer.

•

Dubbelt innehåll. Webbsidor som använder ett innehållshanteringssystem (Content
Management System) skapar ofta fler sidor av samma innehåll och detta blir ett
problem för sökmotorerna som strävar efter att hitta unikt innehåll.

•

	
  

Blockerade sidor. Fel i robots.txt-filen kan innebära att sajten inte indexeras alls.
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•

Undermålig länkstruktur. Länkstruktur har diskuterats i kapitlet om interna länkar och
länkstruktur ovan. Om en sajts länkstruktur är undermålig kan det innebära att
sökmotorerna inte kan crawla alla webbsidor på en sajt eller så kan innehållet
bedömas som oviktigt.

•

Innehåll som inte är text. Sökmotorerna börjar bli bättre på att läsa innehåll som inte är
ren HTML-text, men multimedia är fortfarande svårt för sökmotorer att parsa.
Multimedia inkluderar text i Flash-filer, bilder, video, ljud och innehåll från plug-ins.

Det viktigaste innehållet på en webbsida bör vara i text och inte döljas bakom formulär eller
dropdown-menyer. Dessutom bör det inte finnas några fel eller onödiga blockeringar i
robots.txt-filen.
3.3.12 Dubbelt innehåll
Enge et al (2012, s 109) skriver att det första som bör göras vid SEO-granskning av innehållet
är att undersöka att det inte finns dubbelt innehåll (duplicate content6). Att kontrollera att httpversionen av webbsidorna har en 301-ompekning till www-versionen (eller vice versa)
innebär en försäkring om att sökmotorn vet vilken version som är original och ska visas i
sökresultatet.

Exempel

är

www.web.tt.se/lennart_nilsson/

och

http://web.tt.se/lennart_nilsson/. Sökmotorerna betraktar nämligen http:// - och wwwversionerna som separata. Meyers (2011) skriver att sökmotorrobotar inte utgår från en
HTML-fil när de crawlar en sida, utan betraktar varje unik URL som en unik sida. Om det
finns flera versioner av samma sida kan också canonical-taggen användas i head-taggen.
Exemplet <link rel="canonical" href="web.tt.se/lennart_nilsson"/> innebär att sökmotorn
får veta att sidan är en kopia och all rankning borde appliceras på web.tt.se/lennart_nilsson/.
Skillnaden mellan en 301-redirect och användning av canonical-taggen är att användaren inte
skickades vidare till en annan URL.
Fishkin (2014, s 12) rekommenderar också att webbsidans viktigaste innehåll finns i HTMLtext. Vis användning av multimedia-innehåll bör följande saker beaktas:
•

Använda alt-attributet för bilder och använda beskrivande text. Se den fetmarkerade
texten i exemplet: <img src="lennart.jpeg" alt="image of Lennart Nilsson">.

•

Tillägg med text på webbsidan när det finns Flash- eller Java-plugins.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
6
Duplicate content innebär att två eller flera URL:er har exakt samma innehåll.
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•

Erbjuda en transkribering av video-och ljudinnehåll på webbsidan om fraser och ord
ska indexeras.

Jag kommer att använda Moz Open Site Explorer för att leta efter länkar till sidor med
dubbelt innehåll.
3.3.13 Sökord
Sökorden är fundamentet i en sökprocess och Fishkin (s 16) skriver att hela vetenskapen om
information retrieval är baserad på sökord. Alltså är det centralt att en önskan om hög
rankning på en specifik sökfras kräver att sökfrasen återfinns i det indexerade innehållet på
webbsidan. För att säkerställa en hög rankning i sökmotorer måste sökorden finnas med i
sidtiteln, texten och metadatan. (Ibid, s 16). En god tumregel är att ju närmare toppen av sidan
och ju tidigare i URL-en som sökordet förekommer, desto bättre är optimeringen (ibid, s 16).
En optimal användning av ett sökord är att det ska återfinnas en gång i URL-en, en gång i
sidtiteln, en gång i metabeskrivningen, en gång i H17-taggen och upprepade gånger i bodytaggen.8 En god användning av sökord innebär att variationer av sökordet används och att inte
sökordet överanvänds på ett spamliknande sätt.
Jag kommer att använda webbverktyget Moz On Page Optimization för att undersöka
användningen av sökorden i innehållet på webbsidorna.

3.4

Prioritering av åtgärder

I min utvärdering av nuläget prioriterar jag åtgärder som jag föreslår enligt skalan kritisk, hög
prioritet, mellanprioritet och låg prioritet. Prioriteringen baseras på min egen gradering av
problemets omfattning, och är till underlag för beställaren att åtgärda problemen i turordning
och välja det allvarligaste först.

4

Utvärdering av nuläge

I detta avsnitt presenteras nulägessituationen med hjälp av den heuristiska utvärderingen av de
rankningsfaktorer som jag har ställt upp i metodkapitlet. Jag har valt att dela in analysen i tre
avsnitt; en teknisk analys, en innehållsanalys och en analys av externa länkar.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
7

H1 definierar den viktigaste rubriken i ett HTML-dokument och märks upp <h1>Rubrik</h>
Body-taggen innehåller allt innehåll i ett HTML-dokument, som text, länkar, bilder, tabeller, listor etc och
skrivs <body>Innehåll</body>
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Nuläget presenteras i två versioner; en före och en efter Googles algoritmuppdatering som
skedde den 21 april 2015 och som syftar till att lägga större vikt vid en webbsidas
mobilvänlighet.
Sökfrågorna ”Lennart Nilsson photography” samt ”a child is born Lennart Nilsson” har jag
fått av beställaren. Övriga åtta sökord har jag fått fram genom Googles sökordsplanerare.
Sökfrågorna är avgränsade till den svenska marknaden.
Den 21 april 2015, innan mobiluppdateringsalgoritmen trädde i kraft:
Sökfråga

Rankning

Lennart Nilsson photography

8

a child is born Lennart Nilsson

15

Lennart Nilsson photographer

15

buy Lennart Nilsson

<50

Who is Lennart Nilsson

12

Lennart Nilsson images

8

A child is born book

<50

A child is born by Lennart 15
Nilsson

Den 2 maj 2015, efter mobilrankingsalgoritmen slog igenom:
Lennart Nilsson photography

10

a child is born Lennart Nilsson

20

Lennart Nilsson photographer

9

Buy Lennart Nilsson

<50

Who is Lennart Nilsson

15

Lennart Nilsson images

8

A child is born book

<50

A child is born by Lennart 19
Nilsson
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4.1

Teknisk analys

4.1.1 Sitemap och robots.txt-verifierering.
Robots.txt-filen har inga begränsningar vilket indikerar att Googlebot kan söka igenom hela
sajten. Alltså finns inga problem med blockerade sidor.
Problem:
•

Sitemapen som registrerats i Google Webmaster Tools den 8 oktober 2010 har 65
stycken felmeddelanden och två varningar.

Åtgärd:
•

Ladda upp en aktuell Sitemap. Prioritet: låg.
4.1.2 Sajtstorlek:

För att få en uppskattning om hur många sidor som är indexerade på web.tt.se skrev jag in
site:web.tt.se i webbläsaren och fick en lista på 293 resultat. Det är en ganska liten sajt,
jämfört med till exempel Amazon som har 229 miljoner sidor indexerade eller Aftonbladet
som har 746 000.
4.1.3 URL
Jag har undersökt följande webbadresser som utgör kampanjsajten:
•

http://web.tt.se/lennart_nilsson/

•

http://web.tt.se/lennart_nilsson/lennart90years.html

Båda URL-erna innehåller sökordet Lennart Nilsson, men är långa och sidan
http://web.tt.se/lennart_nilsson/lennart90years.html är inte att betrakta som användarvänlig
enligt Googles eget kriterium eftersom sidan inte innehåller information om Lennart Nilssons
90-årsdag utan en historiebeskrivning av hans karriär som fotograf.
Problem:
•

Ingen av sidorna innehåller ”a child is born” i url-en.

•

Url-en använder understreck (_) som skiljetecken i stället för det rekommenderade
bindestreck (-).

Åtgärd:
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•

Skapa en ny sida som ersätter http://web.tt.se/lennart_nilsson/lennart90years.html,
med en URL som har de sökord som sidan ska optimeras för och som också använder
bindestreck (-) i stället för understreck (_) som skiljetecken. Gör en 301-redirect från
den gamla URL-en till den nya. Prioritet: hög.

Alternativ åtgärd: Skapa en subfolder i stället för subdomänen (jämför subdomänstruktur
web.tt.se/lennart_nilsson och subfolderstruktur tt.se/lennart_nilsson) till kampanjsidorna för
Lennart Nilsson, eftersom tt.se är en rotdomän och skulle ge en mer användarvänlig URL som
var mer tilltalande för användare att länka till eller besöka. Redirecta de gamla sidorna till de
nya med en permanent 301-redirect.
4.1.4 HTML
Även om validerad HTML inte är nödvändigt är det en rekommendation för att det inte ska
leda till oväntade problem.
Problem:
•

En

HTML-validering

den

http://web.tt.se/lennart_nilsson/

13

april

2015

innehåller

via

W3C:s

nio

fel

verktyg
och

visar

att

webbsidan

http://web.tt.se/lennart_nilsson/lennart90years.html innehåller fyra fel.
Åtgärd:
•

Korrigera HTML:en tills den validerar utan fel. Prioritet: låg.

4.1.5 Sidtitlar:
Sidtitlarna för sidorna är följande:
http://web.tt.se/lennart_nilsson: Lennart Nilsson - TT News Agency
http://web.tt.se/lennart_nilsson/lennart90years.html: Lennart Nilsson - TT News Agency
Problem:
•

Sidtitlarna har Lennart Nilsson som nyckelord, men inte något av de andra
sökbegreppen som sidan ska optimeras för.

•

Varje webbsida saknar unika sidtitlar utan använder samma. Sidtiteln innehåller
förvisso sökordet Lennart Nilsson, men ingen träff på några av de andra sökorden som
a child is born, photography eller photographer.
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Åtgärd:
•

Skapa unik sidtitel för varje sida, gärna med ett nyckelord till som beskriver sidan.
Prioritet: Kritisk.

Förslag på alternativa sidtitlar:
•

Lennart Nilsson a child is born | TT News Agency

•

Lennart Nilsson photography | buy images from TT News Agency
4.1.6 Mobilanpassning:

Jag har undersökt om sidorna är anpassade med några rekommenderade metoder.
Problem:
•

Kampanjsidorna är inte mobilanpassade med några av de metoder som Google själva
föreslår; alltså responsiv dynamic serving eller separata URL-er . En mätning av
rankningen före och efter Googles mobiluppdateringalgoritm signalerar att sidan har
tappat i rankning efter uppdateringen, se kapitlet om nuläge.

Åtgärd:
•

Skapa mobilanpassade versioner av webbsidorna med någon av teknikerna responsiv
design, dynamic serving eller separat URL. Prioritet: mellan.
4.2

Länkprofil – analys av länkar

Webbsidorna för Lennart Nilsson ligger i dag på en subdomän web.tt.se. I Figur 3 och Figur 4
finns statistik från verktyget Moz Open Site Explorer och i Figur 5 och Figur 6 har jag jämfört
länkprofilerna mellan subdomänen web.tt.se och rotdomänen tt.se.
Problem:
•

Rotdomänen tt.se överträffar subdomänen mångfalt när det kommer till antal länkar.
Enge et al (2012, s 111) menar att sökmotorer inte kan applicera det totala värdet av
en rotdomäns länkkraft till en subdomän utan att den värderas separat. De menar också
att det mesta innehållet kan ligga under subfoldrar i stället.

Åtgärd:
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•

Överväg att ha webbsidorna i en subfolder på tt.se för att fullt dra nytta av tt.se-s
länkkraft. Som diskuterats i kapitlet om URL-er är en kort och användarvänlig URL
att föredra ur ett användbarhetsperspektiv. Prioritet: kritisk.

Figur 3 Länkprofil web.tt.se Källa: Compare Link Metrics/ Moz Open Site Explorer
2015
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Figur 4 Länkprofil för tt.se. Källa Compare Link Metrics/ Moz Open Site Explorer 2015

4.2.1 Inlänkar
web.tt.se/Lennart_nilsson:
Har totalt åtta inlänkar från tre olika rotdomäner.
En är en permanent 301-omdirigering från static.scanpix.se/lennart_nilsson/. De andra två
länkarna är från webbsidan www.scanpix.com/contact.html där en av länkarna har ett
spamvärde av tre och den andra fem. Sidan är delad åtta gånger på Facebook, men har noll
tweets och inga delningar på Google+. Se Figur 5.
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Figur 5 Totalt antal inlänkar web.tt.se/lennart_nilsson Källa: Open Site Explorer, 2015

http://web.tt.se/lennart_nilsson/lennart90years.html:
Sidan har totalt sju inlänkar från tre rotdomäner. Två från lennartnilsson.com som är den
topprankade domänen samt en permanent 301-redirect från en sida på static.scanpix.se. Sidan
är delad en gång på Google+. Se Figur 6.
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Figur 6 Totalt antal inlänkar web.tt.se/lennart_nilsson/lennartnilsson90years.html
Källa: Open Site Explorer, 2015

Lennartnilsson.com är den sida som är topprankad i alla sökningar som jag har genomfört på
de olika sökbegrepp som jag har undersökt och att få en länk från den sidan signalerar till
sökmotorer att kampanjsidan för Lennart Nilsson har hög relevans, vilket är gynnsamt.
Lennartnilsson.com länkar till den förra sidan (scanpix.se/lennart_nilsson), se nedan stycke
”omdirigeringar”.
Problem:
•

	
  

Få länkar från relevanta domäner utöver Lennartnilsson.com.

28	
  

•

Se Figur 7 för jämförelse mellan interna länkar och externa samt vilka som för med
sig länkkraft.

Åtgärder:
•

Kontakta sajtägaren till lennartnilsson.com och be dem att uppdatera länkarna med
relevant ankartext. Prioritet: mellan.

•

För att generellt sätt öka länkkraften rekommenderar jag att aktivt söka fler
länksamarbeten från de sidor som rankar högre i dag. Skapa innehåll som kan delas i
sociala medier, till exempel blogginlägg. Använd egna sociala medier för att dela
innehåll på webbsidorna, som Twitter, Facebook och överväg närvaro på Google+ för
att generera fler inlänkar. Prioritet: hög.

•

Skapa en länkstrategi för att öka antalet länkar från relevanta sidor eller domäner.
Prioritet: hög.

•

Överväg länkutbyte, gästblogg eller be om exempelvis en länk från alla som
publicerar en bild som har sålts. Prioritet: hög.

Figur 7 - Jämförelse inlänkar
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4.2.2 Omdirigeringar
I dag ser strukturen för omdirigeringar ut enligt följande:
http://scanpix.se/info/misc/lennartnilsson-english.html har en permanent omdirigering (301)
till tt.se/info/bild/misc/lennart-nilsson-english.html som i sin tur har en tillfällig omdirigering
(302) till http://bild.tt.se/info/misc/lennartnilsson-english.html som i sin tur har en tillfällig
omdirigering (302) till http://web.tt.se/lennart_nilsson/ . Se figur 8 för överblick.

Figur 8 struktur för omdirigeringar

Problem:
•

De temporära omdirigeringarna, så kallade 302-omdirigeringar, hindrar sökmotorn
från att känna igen att sidan är permanent flyttad vilket får konsekvensen att
länkkraften inte följer med.

Åtgärd:
•

Gör

om

omdirigeringen

till

en

permanent

301-omdirigering

http://scanpix.se/info/misc/lennartnilsson-english.html

från
till

http://bild.tt.se/info/misc/lennartnilsson-english.html. Prioritet: kritisk.
•

Uppdatera alla länkar från egna webbsajter med korrekt ankartext som hänvisar till TT
News Agency och Lennart Nilsson. Prioritet: hög.
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4.2.3 Trasiga länkar (404-felmeddelande)
Problem:
•

Sidan web.tt.se/Lennart_nilsson_video/video15html saknas (404-felmeddelande) men
har fortfarande inlänkar, se figur 8.

•

Åtgärd: redirecta web.tt.se/Lennart_nilsson_video/video15html till en ny sida så att
404-felmeddelandet försvinner. Prioritet: mellan.

Alternativ åtgärd: ta bort länkarna till den nya sidan.
Figur	
  9	
  -‐	
  Trasiga	
  inlänkar.	
  Källa:	
  Moz	
  Open	
  Site	
  Explorer,	
  2015

4.3
•

Innehållsanalys

Problem: Webbsidorna är båda innehållsmässigt optimerade för sökfrasen Lennart
Nilsson vilket innebär att de konkurrerar om samma sökningar. Se figur 9 och figur
10.

Figur 9 Sökordet Lennart Nilsson på web.tt.se/lennart_nilsson. Källa: Moz On Page Grader 2015

Figur 10 Sökordet Lennart Nilsson på web.tt.se/Lennart_Nilsson/Lennart90years.html. Källa: Moz On Page Grader
2015

•

Åtgärd: Välj att optimera varje sida för unika sökfraser för att eliminera intern
konkurrens. Prioritet: kritisk.

•
	
  

Problem: Webbsidorna har inget innehåll för olika språk.
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•

Åtgärd: Överväg också svensk text eller att skapa innehåll specifikt för de länder som
webbsidorna

ska

optimeras

för.

Se

mina

kommentarer

om

region

i

avgränsningsavsnittet. Prioritet: hög.
4.3.1 Dubbelt innehåll
Http://-versionerna av sidan har en permanent redirect till web.tt.se-versionen. Problem: Löst.
web.tt.se/lennart_nilsson/index.html har samma innehåll som web.tt.se/lennart_nilsson.
Problem:
•

-/index.html

är en exakt kopia av web.tt.se/lennart_nilsson/ vilket innebär att i

sökmotorns index återfinns två sidor med exakt samma innehåll.
Åtgärd:
•

Använd canonical-taggen på indexsidan och hänvisa till web.tt.se/Lennart_nilsson/
enligt följande: <link rel="canonical" href="web.tt.se/lennart_nilsson"/>. Prioritet:
kritisk.
4.3.2 Metabeskrivningar

På http://web.tt.se/lennart_nilsson/ finns följande metabeskrivning:
”Lennart Nilsson. World famous award winning photographer. Scanpix Sweden represents
images of Lennart Nilsson worldwide."
Problem:
•

Nyckelorden Lennart Nilsson och photographer finns med, men i övrigt är
informationen inte uppdaterad. Företagsnamnet matchar inte domännamnet och det
kan verka avskräckande för potentiella besökare.

Åtgärd:
•

Uppdatera metabeskrivningen så att den innehåller fler av de sökord som sidan ska
optimeras för med korrekt företagsnamn och beskrivning av innehållet. Status: kritisk.

Förslag på alternativ metabeskrivning:
”TT News Agency represents award winning science photographer Lennart Nilsson. Learn
more about his photography and buy all his images here”

	
  

32	
  

http://web.tt.se/lennart_nilsson/lennart90years.html:
Problem:
•

Sidan har en identisk metabeskrivning med förstasidan, som förvisso innehåller
nyckelorden Lennart Nilsson och photographer, men inte säger något om innehållet
på sidan. Sökordet photographer saknas.
Förslag på alternativ metabeskrivning:
”See all the images of photographer Lennart Nilsson, author of A child is born. Buy
the images here”.

Åtgärd:
•

Uppdatera till en unik metabeskrivning som bättre beskriver innehållet på sidan, med
korrekt information och innehåller nyckelord som sidan ska optimeras för. Status:
kritisk.
4.3.3 Sökordsanvändning

Web.tt.se/lennart_nilsson – sökorden Lennart Nilsson och photographer
Sökfrasen ”Lennart Nilsson” återfinns i både URL, sidtitel och metadescription i body-texten.
Sökfrasen återfinns i två H2:or, alltså den näst viktigaste rubriken.
Problem:
•

Lennart Nilsson används inte som alt-tagg i header-bilden eller i H1-taggen – som är
den viktigaste rubriken.

Åtgärd:
•

Använd alt-taggen och använd en beskrivande fras till bilden som innehåller Lennart
Nilsson: Prioritet: hög.

Problem:
•

Sökfrasen ”photography” används enbart vid ett tillfälle i body-taggen, se figur 9.

Åtgärd:
•

Använd ”photography” i H1-tagg, metabeskrivningen, i URL, alt-tagg samt fler
gånger i body för optimalt upplägg. Prioritet: hög.
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Lennart Nilsson
Photography:
Figur 11 Användning av sökfrasen photography. Källa: Moz On Page Grader, 2015

Web.tt.se/Lennart_nilsson/lennartnilsson90years.html
Lennart Nilsson
Sökordet Lennart Nilsson återfinns i sidtiteln, URL-en, upprepas många gånger i body-taggen
samt i metadescription.
Problem:
•

Sökordet saknas H1-taggen och i alt-taggen till bilderna.

Åtgärd:
•

Uppdatera H1-taggen och skriv en alt-text till bilderna som naturligt införlivas i
sökordet. Prioritet: hög

Photographer
Sökordet återfinns i metadescription och i body-taggen vid fem tillfällen, se figur 13.
Problem:
•

Sökordet saknas i H1-tagg, URL, sidtiteln samt i alt-taggen.

Åtgärd:
•

Uppdatera texter så att de på ett naturligt sätt införlivar sökordet i URL-en, sidtiteln,
H1-taggen och i alt-taggen för optimal användning av sökordet.
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A child is born
Sökordet återfinns i body-taggen vid två tillfällen, se figur 13.
Problem:
•

Sökordet återfinns inte i URL, metadescription, H1 eller alt-taggen.

Åtgärd:
•

Införliva sökfrasen på ett naturligt sätt i H1, URL, metadescription, body-taggen samt
alt-taggen till texter.

Figur 13 - Användning av sökfrasen a child is born. Källa: Moz On Page Grader, 2015

5

Resultat - åtgärdslistan

Figur 12

Här presenterar jag sammanställningen av nulägesanalysen och presenterar en prioriterad
åtgärdslista. Den prioriterade åtgärdslistan är uppdelad i tre avsnitt: en teknisk, en
innehållsmässig och en länkmässig.
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5.1

Tekniska åtgärder

Nedan är den prioriterade listan med åtgärder att vidta för att förbättra den tekniska
implementationen.
Kritiska:
•

Uppdatera så att alla sidor har unika sidtitlar som naturligt införlivar de sökfraser som
respektive sida ska optimeras för.

•

Gör om redirecten från en temporär 302 till en permanent 301 för att länkkraften ska
följa med och de gamla sidorna tas bort ur Googles index.

•

Överväg att ha kampanjsidorna i en subfolder på tt.se i stället, då URL-strukturen
skulle kunna se ut såhär: tt.se/lennart-nilsson, och använd bindestreck (-) som
skiljetecken i stället för understreck. Redirecta den gamla sidan med en permanent
301-redirect till den nya.

Hög prioritet:
•

Uppdatera ankartexten från andra egna domäner så att ankartexten innehåller
sökorden, men inte vid interna sidor som optimeras för samma eller snarlika sökord
eftersom det skapar sökordskannibalisering.

Mellanprioritet:
•

Skapa en permanent 301-redirect från web.tt.se/Lennart_nilsson_video/video15html
till en ny sida så att inlänkarna till den gamla sidan inte är trasiga.

•

Mobilanpassa websidorna med någon av metoderna dynamic serving, separata URL-er
eller responsiv design.

Låg prioritet:
•

Uppdatera HTML-en så att den validerar utan felmeddelanden.

•

Ladda upp en ny sitemap på Google Webmaster Tools.

5.2

Länkmässiga åtgärder

Nedan är den prioriterade listan med åtgärder att vidta för att förbättra länkprofilen.
Kritiska:
•
	
  

Gör om redirecten till permanenta 301 i stället för 302.
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Hög prioritet:
•

Skapa en länkstrategi. Webbsidorna har generellt sett få inlänkar från topprankade
sidor utöver Lennartnilsson.com. Överväg gästblogg och dela innehåll från sidorna på
egna sociala medier, som Facebook och Twitter. Eller be om en länk från alla som har
köpt en bild och publicerat på nätet. Överväg närvaro på Google+.

Mellanprioritet:
•

Kontakta sajtägaren för Lennarnilsson.com och be dem uppdatera webbsidan med
korrekt ankartext.

Låg prioritet:
Inga åtgärder med låg prioritet.
5.3

Innehållsåtgärder

Nedan är den prioriterade listan med åtgärder att vidta för att förbättra innehållet.
Kritiska:
•

Sidorna

web.tt.se/lennart_nilsson

och

web.tt.se/lennart_nilsson/index.html

har

identiskt innehåll. Använd canonical-taggen för att beskriva för Google vilken sida
som är kanonisk, alltså den sida som Google algoritmer och länkkraft ska appliceras
på.
•

Tänk på metabeskrivningar som sidans skyltfönster vid Google-sökningar. I dag
matchar företagsnamnet inte domännamnet vilket kan verka avskräckande för
potentiella besökare. Uppdatera metabeskrivningarna med korrekt information som
sammanfattar innehållet på sidorna och innehåller de sökord som den specifika sidan
ska optimeras för.

•

Använd

canonical-taggen

på

web.tt.se/lennart_nilsson/index.html

(<link

rel="canonical" href="web.tt.se/lennart_nilsson"/>) i sidans head-tagg för att berätta
för sökmotorerna att web.tt.se/lennart_nilsson är den kanoniska.
Hög prioritet:
•

Bestäm vilka sidor som ska optimeras utifrån vilka sökord och fördela innehållet
därefter. Båda sidorna konkurrerar om sökordet Lennart Nilsson, vilket gör att de
kannibaliserar på varandra.
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•

Använd H1-taggen och skriv en rubrik som på ett naturligt sätt införlivar sökorden,
och använd alt-taggen för beskrivande texter till bilderna, som också på ett naturligt
sätt införlivar sökorden.

•

Använd alt-taggen till bilder <img src=”lennart.jpg” alt=”image of photographer
Lennart Nilsson”>.

•

Använd sökfrasen ”Lennart Nilsson” på ett naturligt sätt i H1-taggen, alt-texter till
relevanta bilder.

•

Använd sökfrasen ”a child is born” på ett naturligt sätt i H1-taggen, alt-texter och
metabeskrivning.

•

Överväg innehåll på olika språk för de regioner som ni önskar rikta in er emot.

Mellanprioritet:
Inga åtgärder med mellanprioritet.
Låg prioritet:
Inga åtgärder med låg prioritet.
6

Slutsats

Som tidigare konstaterat finns ingen generell SEO-strategi utan alla webbsajter är unika.
Genom att utgå från god praxis inom sökmotoroptimering kan man som webbutvecklare eller
-ansvarig ändå utgå de principer som jag har ställt upp i metodkapitlet. Hur man
implementerar dessa principer är beroende från fall till fall – som exempelvis vilka sökord
som sidan ska optimeras för.
Jag har i min undersökning kommit fram till att i en SEO-rapport av en webbsida identifieras
problem vid tekniska implementationer, länkprofiler samt innehållet. En SEO-rapport bör
innebära att man granskar HTML, undersöker URL-struktur, ser över omdirigeringar,
fastställer vilka geografiska begränsningar som existerar, testar mobilanpassning och
identifierar problem med sidtitlarna. Att analysera länkprofilerna innebär att titta på antalet
inlänkar, var de kommer ifrån, huruvida de har relevant ankartext och från vilka andra
domäner de kommer ifrån. SEO-rapporten bör också identifiera problem med indexeringen av
innehållet, sökordsanvändningen i H1-taggar, metabeskrivningar, alt-texter till bilder,
sökordsanvändning

i

body-taggen

samt

identifiera

problem

med

eventuell

sökordskannibalisering och undersöka om det förekommer dubbelt innehåll. Min SEO-rapport

	
  

38	
  

har identifierat flera avsteg från god praxis, vilket kan förklara varför nuläget inte är
tillfredställande för beställaren. I min utvärdering finns också förslag på prioriterade åtgärder,
så att beställaren vet vilka problemområden som är mest akuta. Åtgärderna är klassade enligt
skalan kritisk, hög prioritet, mellanprioritet och låg prioritet.
Att optimera en webbsida för att förbättra synligheten i sökmotorer görs genom att optimera
den för användaren som använder en sökmotor. En webbsidas synlighet är tätt kopplad till
användarupplevelsen och en god användbarhet främjar synligheten i sökmotorerna.
7

Diskussion

När jag gjorde nulägesanalysen valde jag att göra mätningen två gånger; en före och en efter
Googles uppdatering av mobilalgoritmen, eftersom Google själva annonserade att den
kommer att ha en stor inverkan på sökresultatet. Vid första sökningen den 15 april 2015 sökte
jag manuellt på sökord och räknade var sidorna dök upp i resultatlistan. Vid andra sökningen
den 2 maj 2015 hade jag verktyget Rank Tracker av Moz som räknade åt mig. Eftersom
undersökningen inte skedde exakt likadant vid första och andra tillfället påverkar det
resultatets tillförlitlighet. Andra undersökningar på icke mobiloptimerade webbsidor före och
efter den 21 april 2015 får dock resultat i linje med mina, se exempelvis Djerf (2015), varför
jag bedömer mina resultat som rimliga.
Valet av den heuristiska utvärderingen motiverades med att den väl tjänar syftet med att under
kort

tid,

och

utan

budget,

identifiera

problemområdena

med

webbsidorna

ur

sökbarhetsperspektiv. Att pragmatiskt identifiera problem – inte nödvändigtvis med den
vetenskapliga metoden – men genom att utforska är karaktäristiskt för heuristiska metoder. I
min undersökning fungerade den väl, eftersom den möjliggjorde att på ett kostnads- och
tidseffektivt sätt identifiera problem med synligheten av webbsidan men också att bidra med
konkreta förslag på åtgärder.
Mina uppställda principer om god praxis inom SEO kan fungera som en utgångspunkt för
kommande design-och utvecklingsarbete med webbsajten – så att den webbansvariga redan
på förhand gör rätt och undviker att sätta sig i samma situation igen.
De rankningsfaktorer som jag har identifierat samt praxis om hur de bör efterlevas är
generella och bör därför kunna appliceras på alla webbsidor. Eftersom varje webbsajt är unik
så blir också den prioriterade åtgärdslistan också unik för kampanjsajten som jag har
undersökt, men själva metoden för att utvärdera, identifiera problem och skapa en rapport
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skulle kunna återanvändas på andra sajter. På så sätt bidrar mitt resultat till att bidra med
kunskap om hur SEO kan inkluderas vid design eller omdesign av en webbsajt.
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Bilaga 1 - Begreppsförklaring:

Konvertering: en handling som användaren genomför på webbsajten, exempelvis lämnar sin
e-postadress för mejlutskick, skapar en användare eller köper en produkt.
Konverteringsgrad: den procentuella andelen av alla användare eller besökare som
konverterar.
Moz Open Site Explorer: webbtjänst för att undersöka och jämföra inlänkar och länkar och
delningar i sociala medier.
Moz Rank-tracker: webbtjänst för att undersöka en webbsidas rankning på ett visst sökord.
Moz On Page Optimization: webbtjänst för att undersöka hur ofta sökorden återfinns i
innehållet på en webbsida.
Bulk PR-checker: webbtjänst för att mäta en webbsidas Page Rank
Redirect –checker: webbtjänst för att undersöka statusen på ompekningar.
SERP: engelsk akronym som står för Search Engine Page result, alltså sidan med resultat som
sökmotorn presenterar som svar på en användares sökfråga.
SEO: engelsk akronym för Search Engine Optimization som omfattar allt arbete för att
optimera en webbsida för sökmotorer.
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