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Abstract 
This report is the result of a ten-week long bachelor thesis focusing on search engine optimization. 
The work consists of a combination of literature studies and practical application. The purpose was 
to investigate whether it is possible to affect a website's ranking on Google positively with only on-
page optimization, meaning through changes on the current site. The practical work has been done 
at Rabble Communications AB, where five of their sub pages serves as a test case. The theories and 
recommendations gathered during the literature study has been applied to these pages to verify its 
effectiveness, and also to see if results can be seen faster than previous research says. The results 
indicate that it is possible to achieve higher rankings on Google by only on-page optimization, 
additionally within the time frame of this thesis. 

Keywords  
SEO, Search engine optimization, On-page, Google, PageRank, HTML. 

Sammanfattning 
Denna rapport är resultatet av ett tio veckors långt examensarbete med fokus på området 
sökmotoroptimering. Arbetet utgörs av en kombination av litteraturstudier och praktisk 
tillämpning. Syftet var att undersöka om det är möjligt att påverka en webbsidas ranking på Google 
positivt med enbart on page-metoder, det vill säga genom förändringar på den aktuella 
webbplatsen. Det praktiska arbetet har utförts på Rabble Communications AB, där fem av deras 
webbsidor utgör undersökningsobjekt. De teorier och riktlinjer som samlats in under 
litteraturstudien har applicerats på dessa sidor för att verifiera dess effektivitet samt för att se om 
det går att se resultat snabbare än vad tidigare forskning säger. Resultaten pekar på att det går att 
nå högre placeringar på Google genom enbart on page-metoder, dessutom inom tidsramen för detta 
examensarbete. 

Nyckelord  
SEO, Sökmotoroptimering, On page, Google, PageRank, HTML. 
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Inledning 
Internets utveckling har möjliggjort en snabb, enkel och global kommunikationsväg och har öppnat 
upp för nya sätt att umgås på. Det har även gett upphov till konsumtion och öppnat upp nya vägar 
för handlare att nå ut till sina kunder. Internet har under senare år blivit en allt viktigare 
informationskälla och marknadsplats, med möjlighet att nå ut till 93 procent av Sveriges befolkning 
(Svenskarna och Internet, 2015). Det är idag alltså möjligt för företag att nå ut till miljontals 
människor varje dag, vilket förstås är omöjligt för en fysisk butik.  Denna vetskap har bidragit till att 
allt fler väljer att marknadsföra sig på Internet samt till att e-handeln ökat. 
  
I och med att fler väljer att marknadsföra sig på Internet hårdnar även konkurrensen. Företag tävlar 
inte längre enbart mot lokala konkurrenter utan även mot företag över hela världen som befinner 
sig inom samma bransch. För att klara sig i denna konkurrens krävs det att man syns i vimlet av alla 
webbsidor, för att ha möjlighet att nå ut till sina potentiella kunder. Syns ett företag inte på Internet 
spelar det ingen roll hur bra erbjudanden, produkter eller tjänster de har, så länge kunderna inte 
hittar dit lönar det sig inte. För att sticka ut bland alla tusentals konkurrerande sidor krävs det att 
webbsidan är sökmotoroptimerad. Idag kan en god strategi för sökmotoroptimering innebära 
skillnaden mellan vinst och förlust för företag (Bråth & Wahlgren 2015). 

Syfte 
Detta examensarbete ämnar att undersöka hur man praktiskt kan arbeta med sökmotoroptimering 
av en webbsida. Syftet är att med hjälp av vedertagna grundläggande tekniker undersöka hur de kan 
påverka en webbsidas synlighet i sökmotorerna. Arbetet behandlar on page-metoder för att ta reda 
på om, och hur, det enbart med hjälp av texter på den interna webbplatsen är möjligt att höja en 
sidas ranking på Google. Fokus ligger på de organiska sökträffarna, det vill säga de obetalda 
annonserna som går att påverka med hjälp av sökmotoroptimering, och således inte på betalda 
annonser. 
  
I detta projekt granskas fem undersidor på Rabble.se ur ett sökmotorperspektiv för att se eventuella 
brister och det arbetas praktiskt för att åtgärda dessa. Arbetet utgår ifrån tidigare forskning och 
riktlinjer för on page-optimering och dessa appliceras på de aktuella sidorna. Målet är att få 
samtliga granskade webbsidor att klättra på Googles ranking och visas högre upp i träfflistan. Målet 
är även att med denna rapport som det praktiska arbetet mynnar ut i, kunna bidra med riktlinjer för 
hur Rabble i fortsättningen kan arbeta vidare med sökmotoroptimering på deras resterande sidor. 

Frågeställning 
Till hjälp för att undersöka hur tekniker för sökmotoroptimering kan påverka en webbsidas 
synlighet hos sökmotorerna har följande frågeställning formulerats: 
  

• Hur kan man med hjälp av on page-metoder sökmotoroptimera en webbsida och få upp de 
organiska sökträffarna? 
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Beställaren 
Rabble är Nordens ledande kanal för digitala erbjudanden och kampanjer. Deras idé är att 
sammanföra företagare med nya kunder. För företagare är Rabble ett sätt att attrahera nya 
besökare och kunder genom lockande erbjudanden eller smakprov. För användarna är Rabble ett 
sätt att upptäcka handlare i sin omgivning och prova saker som de kanske annars inte hade provat. 
Rabble som företag lever på trafik till sin webbplats som i sin tur kan generera i köp hos butikerna. 
Därför är det av största vikt att synas ute i sökmotorerna för att locka besökare. 
  
Eftersom 94 procent av alla sökningar på sökmotorer sker på Google och att googla har blivit 
synonymt med att söka information på Internet är det lätt att förstå vikten av att synas där. Det är 
både en utmaning och en möjlighet för företag att optimera webbsidorna så att besökarna enkelt 
hittar dit. För ett företag som Rabble kan en god sökmotoroptimering av sin webbplats innebära 
skillnaden mellan vinst och förlust. Syns de inte i sökmotorerna, då framförallt i Googles sökresultat, 
kommer de gå miste om 9 av 10 svenskar som genomför sina sökningar där (Bråth & Wahlgren 
2015, s. 13). Att rankas högt på Google ger Rabble ekonomisk vinning då det genererar fler 
visningar, fler klick och alltså fler besök på hemsidan vilket potentiellt kan innebära fler köp. 
  
På Rabbles webbplats samlas rabattkoder och erbjudanden till över 700 webbutiker, för att på ett 
enkelt sätt erbjuda billigare shopping på Internet. Varje webbutik har en egen sida och för att 
användare ska hitta in till just dessa är det viktigt att de syns före sina konkurrenter i Googles 
träfflista. Detta är grunden till mitt examensarbete och anledningen till att Rabble ville att jag aktivt 
skulle arbeta för att få fem stycken utvalda webbsidor att klättra på Googles ranking. De fem utvalda 
sidorna är Zalando, Footway, Tretti, Fyndiq och Royal Design. 

Avgränsningar 
Detta examensarbete är avgränsat till en sökmotor, Google. Det finns idag andra sökmotorer på 
marknaden, men då Google är den överlägset mest använda sökmotorn i Sverige och västvärlden 
behandlar arbetet enbart den (Statcounter 2016). 
  
Arbetet innefattar inte off page-metoder då syftet med studien är att undersöka just hur man med 
hjälp av texter på den interna webbplatsen kan påverka en webbsidas synlighet. 

Bakgrund 

Tidigare forskning 
Sökmotoroptimering innebär att förändringar utförs på en webbsida för att placera den högre upp i 
resultaten hos sökmotorerna och på så vis få en större exponering. 
Man brukar dela upp sökmotoroptimeringen i två delar; on page- och off page-optimering. Evans 
och Zennand (2015) menar att on page-optimering är den viktigaste delen i alla 
marknadsföringskampanjer, för alla webbsidor. Det avser förändringar i webbsidans kod och 
optimering av innehåll och olika element på sidan. Off page-optimering innefattar i sin tur delar man 
själv inte har kontroll över så som länkar ifrån externa sidor, vilket kan ha positiv inverkan på en 
webbsidas ranking hos sökmotorerna (Sawant & Shrivastava 2015). 
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En kombination av dessa två tekniker sägs vara det bästa för att nå framgång på webben idag (Zlatin 
2016). 
  
En lyckad sökmotoroptimering bär med sig många fördelar vilket gör det till en god sak att satsa på 
istället för köpt sökordsannonsering. Bråth och Wahlgren (2015, s. 14) menar att de största 
fördelarna med sökmotoroptimering är följande: 
  

• Det är mätbart eftersom man med olika verktyg kan se det exakta resultatet av 
ansträngningarna. Detta tillskillnad mot traditionell marknadsföring som är svårare att 
mäta. 

• Det är billigt. Med god kunskap och bra sökord kan potentiella kunder nås i princip gratis. 
• Det är långsiktigt. En god sökmotoroptimering kan visa sig under flera år framöver. Detta 

kan jämföras med betalda annonser som slutar locka kunder i samma stund som de slutar 
betalas. 

  
Moran och Hunt (2015, s. 25) menar att ytterligare en fördel med att synas i det organiska 
sökresultatet framför det betalda är att användare tenderar att ha större förtroende för de 
organiska länkarna. Det är större chans att få fler klick på en annons om den är organisk, vilket i sin 
tur kan generera en högre konverteringsgrad, det vill säga att användaren utför det som är tänkt.  
  
I en studie utförd av Mediative (2014) undersöktes hur användare tittar och klickar i Googles 
sökresultat (i fortsättningen benämnd som SERP - search engine result page). Detta för att se hur 
viktigt det är att synas på “rätt” position på söksidan för att vinna visningar och klick. Resultaten 
visar att det som var aktuellt vid en tidigare studie genomförd 2005 (Hotchkiss, Alston, & Edwards) 
inte längre stämmer, utan att användarens beteende har förändrats. Enligt den tidigare studien är 
det nödvändigt att synas i The Golden Triangle, vilket syftar till de sökresultat som syns uppe i 
sidans vänstra hörn (se bild 1).  
 

 
Bild 1: The Golden Triangle visar hur SERP:en scannades av 2005 (Hotchkiss, Alston, & Edwards 2005, s. 7) 
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Mediatives (2014) undersökning visar att användare idag tittar utanför The Golden Triangle då de 
organiska toppresultaten inte nödvändigtvis syns där. På grund av nya element i SERP:en och att 
många sökningar görs ifrån mobiltelefoner har mönstret ändrats. Idag scannas sidorna snarare av 
vertikalt än horisontellt (se bild 2) och tiden som läggs på att läsa av varje sökresultat har minskat 
från 2 sekunder år 2005 till 1,17 sekunder år 2014. Detta innebär att innehållet i sökresultatet 
direkt måste fånga användarens intresse för att leda till klick. 
 

 
 
Bild 2: År 2014 scannades SERP:en av mer vertikalt (Mediative 2014, s. 12). Området i orange indikerar att vi främst tittar på 
de organiska resultaten nedanför de betalda annonserna överst på sidan. 
  
En studie gjord av Chitika (2013) har kartlagt värdet av att synas högt upp i Googles SERP och den 
visar att det är av stor vikt att rankas högt. Som bild 3 visar får det översta träffresultatet nästan en 
tredjedel av alla klick. Klickfrekvensen sjunker sedan snabbt, endast 11,4 procent klickar på det 
tredje resultatet. 
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Bild 3: Klickfrekvens på sökresultaten hos Google för de 15 första positionerna (Chitika 2013).  
 
Beteendet hos webbägare har även det förändrats över tid. När SEO startade i mitten på 90-talet var 
det metataggar med nyckelord samt oetiska metoder som keyword stuffing som dominerade, vilket 
innebar att det exakta sökordet överanvändes på ett spamliknande sätt. Under 2004 användes olika 
former av köpta länkar i stora mängder vilket även det anses som oetiskt, men ändå drev trafik till 
den aktuella sidan (Fishkin 2015, s.11). Många av de metoder som använts tidigare kan idag skada 
sökmotoroptimeringen och missgynna webbsidorna. Detta i och med uppdateringar från Google i 
form av olika spamfilter som kan identifiera dessa metoder (Bezhovski 2015). Resultatet av det har 
blivit ett annat synsätt på sökmotoroptimering med nya metoder vilka är de som behandlas i denna 
studie. 

Teoretiskt ramverk 

Sökmotor 
Det finns två olika sätt att hitta information på Internet. Det ena sättet syftar till en målinriktad 
sökning, där användaren innehar specifik information och därför gör en sökning med en direkt 
webbadress. Det andra sättet handlar om sökning utan mål, och görs då ifrån en sökmotor (Hsu & 
Walter 2015). En sökmotor kan förenklat beskrivas som en svarsmaskin då den ämnar besvara den 
sökfråga en person skriver in (Fishkin 2015, s. 3). Det är viktigt att förstå hur en sökmotor arbetar 
och fungerar för att aktivt kunna arbeta mot en så sökmotoroptimerad sida som möjligt. 
Sökmotorer är dynamiska vilket innebär att algoritmerna ständigt förändras, och med det även 
förutsättningarna för sökmotoroptimering (Enge et al. 2012, s. 84). Det medför att det inte finns 
någon generell strategi som över tid fungerar för alla webbsidor. De algoritmer som styr 
sökmotorer är affärshemligheter vilket innebär att ingen, förutom företagen bakom, vet exakt vilka 
faktorer som påverkar rankingen. Professionella sökmotoroptimerare måste därför förstå 
grunderna för hur en sökmotor fungerar och kontinuerligt hålla sig uppdaterade på hur 
sökmotorlandskapet förändras. Detta då det hjälper dem att förutse vilka åtgärder de bör vidta 
(Enge et al. 2012, s. 32). 
  
En sökmotor har två huvuduppgifter: 

• Crawling och indexering 
• Presentera svar i form av relevant information och relevanta sidor 
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Crawling och indexering 
En “crawler”, eller spindel som det också kallas (och som kommer användas i denna rapport), är 
sökmotorernas automatiserade robotar. Det är program som per automatik besöker webbplatser 
där de följer länkar och samlar information om sidorna. Spindeln letar igenom miljarder av 
dokument, sidor, filer, nyheter, videos och annan media på nätet (Suryawanshi & Thombare 2016). 
Den information och de sidor som spindlarna samlar på sig läggs till i sökmotorns index, vilket är 
det som användarens sökningar sker i (Bråth & Wahlgren 2015, s. 15). När ett sökord eller en 
söksträng skrivs in i sökmotorn jämförs ordet eller strängen med informationen som lagrats i 
sökmotorns index. Olika algoritmer bedömer vilka webbplatser som bäst motsvarar sökningen och 
dessa rangordnas sedan enligt relevans innan de presenteras för användaren (Enge et al. 2012, s. 
32). 

Googles sökmotor 
Google är den klart största aktören på marknaden över hela världen, men framförallt i Sverige. 
Mellan mars 2015 och mars 2016 gjordes 94 procent av alla sökningar i Sverige via Google 
(StatCounter 2016). 
 

 
Bild 4: De 5 topplacerade sökmotorerna i Sverige mellan mars 2015 och mars 2016 (StatCounter 2016). 
  
Google grundades som en lösning på ett tidigare missbruk av oetiska metoder som användes för att 
synas hos sökmotorerna (se i bakgrundskapitlet). Google utvecklades som en ny typ av sökmotor 
som inte enbart styrdes av webbutvecklarna bakom sidorna. Google tar även hänsyn till länkar ifrån 
andra sidor till den aktuella webbplatsen. En länk räknas som en röst för sidan och ju fler länkar 
ifrån starka sidor desto högre ranking. Denna form av ranking kallas PageRank. Tack vare denna 
form av ranking lyckades Google sortera fram de mest relevanta resultaten för varje sökning och 
blev i och med det snabbt den populäraste och mest framgångsrika sökmotorn. Webbutvecklare har 
genom åren som tidigare nämnt kommit på flera oetiska sätt att komma runt Googles 
rankingsystem. Detta har gjort att Google ständigt utvecklats för att motverka spam och förbättra 
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kvaliteten på sökresultaten. Olika algoritmer och filter har verkat genom åren där de mest kända är 
Panda, Penguin och Hummingbird. Dessa filter har gjort det svårare att påverka rankingen hos 
Google med spamliknande metoder vilket lett till att webbutvecklare idag fokuserar på etisk 
sökmotoroptimering, även kallad white hat SEO. (Bezhovski 2015) 

Google Analytics 
Analytics är Googles eget verktyg för mätning och utvärdering. Verktyget är gratis och kan ge 
mycket värdefull information kring trafiken till webbsidor samt om användarnas beteenden. Det är 
en användarvänlig, extern applikation som fungerar genom att en kort HTML-kod implementeras på 
varje sida av en webbplats. Med Google Analytics kan webbägare ta del av hur besökare hittar in till 
sidan och hur de interagerar med den. Det är möjligt att jämföra beteendet hos besökare som 
hänvisats från sökmotorer, från e-post som till exempel nyhetsbrev, via länkar från andra 
hänvisningsplatser samt de som kommit in genom en direktsökning. I och med dessa uppgifter ges 
en god insikt i hur webbplatsens innehåll och utformning kan förbättras för att optimera för 
användarna (Plaza 2011). 

Sökmotoroptimering 
Sökmotoroptimering är en teknik som involverar att både skriva, designa och koda en webbsida på 
ett sätt som främjar trafiken ifrån en sökmotor till webbsidan. (Suryawanshi & Thombare 2016). 
Det kan beskrivas som en metod för att skapa eller förändra en sida till dess optimala form för att 
anses mer relevant av sökmotorn än andra konkurrerande sidor och således visas högre upp i 
SERP:en (Shih, Chen & Chen 2012). 

Sökfrågor 
För att kunna sökmotoroptimera en webbsida framgångsrikt är det viktigt att förstå användarna 
och hur de söker. Man brukar skilja på tre olika sökningar; navigations-, informations-, och 
transaktionella sökningar (Enge et al. 2012, s. 5). 

Navigationssökningar 
En navigationssökning avser de sökningar där användaren vet vilken sajt de vill besöka, men inte 
vet den exakta webbadressen. Ett exempel på en navigationssökning är “Rabble hemsida”. Dessa 
frågor leder överlag inte till så många nya besökare då användarna redan är medvetna om företaget 
(Enge et al. 2012, s. 6). 

Informationssökningar 
En informationssökning är en frågeliknande sökning där målet är att lära sig mer om något specifikt. 
Exempel på en informationssökning kan vara “när grundades Rabble”. Den enda interaktionen som 
krävs är att klicka och läsa då syftet med sökningen är att ta del av informationen för att få ny 
kunskap (Enge et al. 2012, s. 6). 

Transaktionella sökningar 
Transaktionella sökningar kan ses som rent kommersiella sökningar, ofta i syfte att köpa något. 
Användaren vill göra något mer än att bara läsa och ofta är intentionen att genomföra ett köp, skapa 
ett e-postkonto, hitta den bästa restaurangen för kvällens middag eller betala en parkeringsböter 
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(Enge et al. 2012, s. 7). Det behöver inte nödvändigtvis involvera en transaktion av pengar, men 
leder ändå till någon form av handling. Ett exempel kan således vara “Zalando rabattkod”. 

Tekniker för sökmotoroptimering 
Sökmotoroptimering strävar efter att påverka både relevansen för, och populariteten av, en 
webbsida.  Det är flera faktorer som spelar in i rankingen. Man brukar prata om on page-metoder 
och off page-metoder. 

On page 
On page-optimering innebär det som med egen kraft kan påverkas på den aktuella webbsidan. Det 
innefattar allt som man har direkt kontroll över, det vill säga det som implementeras eller laddas 
upp på webbsidan. Det handlar om HTML-kod, textinnehåll och bilder. Att lägga ned mycket kraft på 
on page-optimering av en webbsida är viktigt då man har igen det senare (Patil, Patil & Jadhav 
2015). Med optimering av flera olika element på den egna webbsidan går det att påverka rankingen 
hos Google. De on page-metoder som bör tas i beaktande vid skapandet eller uppdatering av en 
webbsida är följande: 

Innehåll 
Man brukar säga att content is king. Sökmotorer värdesätter idag kvalitativt och originellt innehåll 
högre än någon annan form av innehåll. Målet med det som publiceras på sidorna är att attrahera 
besökarna genom att förse dem med den information de söker (Gaur & Dagar 2014). Ett bra och 
lockande innehåll kommer förhoppningsvis leda till att besökaren väljer att återvända till sidan 
vilket kan resultera i en högre ranking hos sökmotorn (Jones & Boynkin 2013). Det kan också 
innebära att besökaren väljer att sprida innehållet genom att dela det på exempelvis bloggar och 
sociala medier vilket är gynnsamt för webbsidan i fråga (Google 2011a, s. 14). Med bra innehåll 
avses texter som är relevanta för ämnet, med ett flyt i språket och med korrekt grammatik. 
Välskrivet och unikt innehåll kan även innebära en långvarig effekt av sökmotoroptimeringen, så 
trots att det kan vara tidskrävande att framställa innehållet lönar det sig i längden (Jones & Boynkin 
2013). 
  
Relevant innehåll är inte bara viktigt för besökaren, utan även för sökmotorn. Det är således en 
viktig del av sökmotoroptimeringen att ha originellt innehåll som dessutom uppdateras 
regelbundet. Nyckelordet som sidan optimeras för bör ha en densitet på mellan 2-5 procent (Sawant 
& Shrivastava 2015).  

Titel 
Att sätta en lockande och unik sidtitel är nödvändigt för att ha möjlighet att hamna högt upp i 
SERP:en. Titeln ska vara kort och koncis samtidigt som den är relevant för innehållet på sidan. 
Sökordet behöver finnas med och en rekommendation är att placera ordet i början av titeln (Fishkin 
2015, s. 17). Detta dels för indexeringens skull, dels för användarens skull. Titeln är det som visas i 
Googles SERP, tillsammans med meta description (behandlas längre ned). Med det sagt ska titeln 
locka användare att klicka på den, för det spelar ingen roll om en sida visas högt upp i sökresultatet 
om ändå ingen klickar på länken. För att ytterligare locka till klick är det en god idé att ha med en 
uppmaning, en call to action, i titeln (Bråth & Wahlgren 2015 s. 63). Längden på titeln bör inte 
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överskrida 60 tecken då Google endast kan visa upp en viss mängd pixlar, så är den längre riskerar 
den att kapas av. 

Rubriker 
Rubriker används dels för att lyfta fram det som är viktigt och strukturera upp en sida för att 
förbättra läsbarheten för användaren. Dels är det en viktig del av sökmotoroptimeringen då 
rubriktaggarna underlättar för sökmotorer att hitta relevant innehåll. Är rubrikerna inte relevanta 
för innehållet känner sökmotorn av det och sökmotoroptimeringen misslyckas (Raut 2016). 
Rubrikerna måste alltså både fånga läsarens uppmärksamhet samtidigt som de innehåller sökorden 
för sidan. Det finns sex rubrikstorlekar, <h1> till <h6> där h1-taggen är den viktigaste och bör 
användas som huvudrubrik. Resterande taggar kan användas i en hierarkistruktur för att markera 
upp innehållet på sidan. 

URL 
En webbsida hittas lättare av sökspindlarna om sökordet är inkluderat i URL:en (Patil, Patil & Pawar 
2013). Adressen bör hållas enkel och beskrivande, både för sökmotorns och användarens skull. Det 
underlättar och ökar användbarheten för den som exempelvis vill länka till den aktuella sidan 
(Google 2011a, s. 8). För att skilja på orden i URL:en rekommenderas bindestreck (-) framför 
understreck (_) (Google 2016a). 

Meta description 
Meta description har i sig ingen påverkan på hur Google rankar en sida, men att formulera en bra 
text kan ändå ge stora fördelar. Det är en kort beskrivning av sidans innehåll, vilken visas under 
titeln i sökresultatet (se bild 5). För att undvika att texten kapas av i sökresultatet bör den inte vara 
längre än 155-160 tecken. Trots att Google inte tar med denna aspekt i rankingen är sökorden 
viktiga att få med (Fishkin 2015, s.18). Orden eller ordet markeras nämligen i fetstil i sökresultatet 
vilket fångar användarens uppmärksamhet. Meta description är en möjlighet för företaget bakom 
webbsidan att marknadsföra och sälja in sig själva med syftet att öka CTR:en (Click Through Rate), 
det vill säga klickfrekvensen, och med andra ord dra besökare till sidan (MediaAnalys 2014, s. 6). 
 

 
Bild 5: Den röda pilen visar meta description på Googles SERP. Den aktuella söktermen fetmarkeras. 

Alt-tagg 
Bilder är en viktig del av innehållet på en webbsida. Sökmotorer kan dock inte läsa av bilderna och 
därför krävs en kompletterande alt-tagg (Patil, Patil & Jadhav 2015). Google tar även hänsyn till 
filnamnet och titeltaggen på bilden. Sökordet ska finnas med i dessa taggar för att sökspindlarna ska 
ha en chans att hitta dem vilket kan bidra till ökad placering i SERP:en. 

Ankartext 
En ankartext är den text som står på den klickbara länken och som alltså visar vart den leder. Enligt 
Bråth och Wahlgren (2015, s. 73) är det viktigt att det tydligt framgår vart man hamnar om man 
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klickar på länken och vad sidan handlar om. Sidor som har sökordet med i ankartexten rankas ofta 
högre (Patil, Patil & Pawar 2013). För en god sökmotoroptimering är det med andra ord bättre med 
en beskrivande ankartext som innehåller sökordet än till exempel “Klicka här” eller “Läs mer” vilket 
inte säger sökmotorerna någonting om sidan. 

Off page 
Med off page-metoder avses allting som sker utanför den egna webbplatsen och som inte är visuellt 
synligt på sidan. Det bidrar till att dra trafik till webbsidan och kan även påverka rankingen positivt 
(Sawant & Shrivastava 2015). Off page-optimering innefattar delar som görs på andra sidor för att 
främja den aktuella webbplatsens ranking. Det talas framförallt om länkbyggen, vilket är en 
grundläggande del inom sökmotoroptimering och en ständigt pågående process. Så länge 
webbsidan inte är extremt kraftfull i sig själv kommer den inte lyckas så länge den inte har andra 
sidor som länkar till den (Enge et al. 2012, s. 287). Det behöver dessutom vara länkar av god 
kvalitet, det vill säga ifrån sidor som själv rankas högt av sökmotorerna. Det är även en fördel om 
sidan länken kommer ifrån är relevant till innehållet på webbsidan i fråga. Här gäller kvalitet 
framför kvantitet då en länk ifrån en kvalitativ sida värderas högre än flera länkar ifrån irrelevanta, 
lågt rankade sidor (Gaur & Dagar 2014). En överdriven mängd inlänkar ifrån lågt rankade sidor kan 
snarare skada en sida än förbättra den då det kan identifieras som spam (Adams 2014). 

Metod/genomförande 

Litteraturstudie 
Som ett första steg i detta arbete har en litteraturstudie genomförts. En litteraturstudie innebär att 
information från vetenskapliga artiklar och avhandlingar samlas in med avsikt att kunna besvara 
aktuellt syfte och frågeställning (LU 2016). Syftet med denna litteraturstudie är att få insikt och 
kunskap kring vilka vedertagna tekniker som rekommenderas för sökmotoroptimering. Studien har 
innefattat litteratur kring både on page-metoder, vilket det praktiska arbetet gått ut på att tillämpa, 
samt off page-metoder. Anledningen till att även off page-metoder har studerats är för att få en bra 
uppfattning om hur de skiljer sig åt och för att ge en bättre helhetsbild över vad 
sökmotoroptimering innebär. Störst fokus har dock varit på forskning kring vilka on page-tekniker 
som positivt påverkar en webbsidas synlighet i sökmotorerna för att nå största möjliga framgång. 
För vetenskaplig förankring har artiklar från Google Scholar, Söder Scholar och ACM använts. Då 
sökmotoroptimering är ett område som ständigt förändras är det en fördel med aktuellt material 
och därför har så nya artiklar som möjligt använts. 
  
Utöver vetenskapliga artiklar har studien även utgått ifrån Googles Grundhandbok för 
sökmotoroptimering. Denna känns, trots att det inte är en vetenskaplig artikel, ytterst relevant för 
forskningsfrågan i och med att detta praktiska examensarbete riktar in sig mot just Google som 
sökmotor.  Dessutom tas rekommendationer ifrån andra relevanta sidor skrivna av experter på 
området som i och med många års yrkeserfarenhet bedöms som tillförlitliga. 
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Praktisk tillämpning 
Med grund i litteraturstudierna har ett praktiskt angreppssätt tillämpats och de tekniker och teorier 
som rekommenderas har applicerats på fem av Rabbles undersidor. De on page-tekniker som gåtts 
igenom tidigare i denna rapport har testats på sidorna för att se om de kunde ge några resultat inom 
tidsramen för detta examensarbete. Praktisk tillämpning av relevant innehåll, meta descriptions, 
titel-, rubrik- och alt-taggar samt optimering av ankartexter har genomförts. Utöver det har även 
blogginlägg på den interna webbplatsen skrivits, med för sidorna i fråga relevant innehåll. Detta för 
att få möjlighet att skriva relevanta ankartexter som leder till interna sidor. 
  
För att göra studien mätbar inleddes arbetet med en mätning av sidornas aktuella position på 
Googles SERP för att sedan följas upp regelbundet med mätningar varje onsdag. Mätningarna har 
gjorts i Google Analytics där det alltid finns aktuella uppgifter. Utöver position har även CTR:en för 
varje sidas nyckelord noterats för att ge insikt i hur lockande titlarna och metabeskrivningarna är. 
Syftet med detta praktiska metodval är att undersöka om de riktlinjer som finns är aktuella och om 
det går att med enbart on page-tekniker se resultat inom nio veckor. 

Genomförande 
För att ge en tydlig bild över vilka faktorer som behandlats på de olika webbsidorna och även hur de 
förändringarna i slutändan påverkat sidornas position och synlighet hos Google ges först en kortare 
genomgång av hur sidorna såg ut innan arbetet startade. Under respektive punkt följer sedan 
riktlinjer i form av de förändringar som utförts och som ligger till grund till de resultat som senare 
presenteras. Dessa riktlinjer beskriver hur Rabble i fortsättningen kan arbeta med 
sökmotoroptimering av sina sidor. Riktlinjerna kan även fungera som ramverk för andra företag 
med liknande syfte och målsättning för att aktivt arbeta för en högre ranking hos sökmotorer. 

Innehåll 

Projektstart 
Samtliga sidor innehöll en kortare text överst på sidan som var mindre bra formulerad och innehöll 
upprepningar av sökordet på ett spamliknande vis, så kallad keyword stuffing. Stavfel och andra 
skrivfel var vanligt förekommande vilket inte är optimalt varken för sökmotorer eller besökare. Ett 
exempel på en sådan text är följande: 
  
Handla vitvaror och tillbehör till ditt hem hos Tretti.se. Rabattkoder Online samlar alla Tretti 
rabattkod, erbjudande och kampanj åt dig. Med hjälp av dessa Tretti rabattkoder, erbjudanden och 
kampanjer kan du handla hushållsapparater och och massa annat till ett ännu bättre pris. Spara lite 
extra pengar plånboken, ta del av en Tretti rabattkod inför ditt nästa köp hos Tretti.se! 
  
Utöver texter likt ovanstående innehöll Zalandos och Footways sida viss övrig text som var tänkt att 
fylla funktionen som relevant innehåll, men även dessa texter var knapphändigt formulerade med 
viss keyword stuffing och grammatiska fel. 
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Riktlinjer 
Det är viktigt att undvika keyword stuffing, en nyckelordsdensitet på mellan 2-5 procent är att 
föredra. Nyckelordet bör förekomma naturligt i löpande text med rätt grammatik. Det bör även 
finnas med i plural för att täcka in eventuella sökningar i denna form. Allmän information om 
butiken i fråga är bra för att få med relevant innehåll och detta måste vara unikt. Därför bör aldrig 
texter kopieras från andra sidor då det kan upptäckas av Googles filter Panda som bland annat slår 
till mot sidor utan originellt innehåll (Google 2011b). En rekommendation är att få med viktiga delar 
som köpvillkor, leveranssätt och betalningsalternativ då dessa är vanligt förekommande frågor vid 
köp online. Genom att föregå användaren och besvara frågorna kan besökaren få sina behov 
tillgodosedda vilket medför större chans till att denne stannar kvar på sidan och leder till 
återkommande besök. 

Titel 

Projektstart 
Titlarna var lika på alla Rabbles sidor per automatik. De innehöll butikens namn + rabattkoder + 
aktuell månad + aktuellt år. 

Riktlinjer 
Det är viktigt att titeln innehåller aktuell månad och även årtal för att användaren snabbt ska se att 
sidan länken leder till är aktuell. Nyckelordet bör ingå i dess exakta form, det vill säga inte i plural. I 
detta fall blir det således ”butikens namn + rabattkod”. Det är en fördel att ha med några aktuella 
erbjudanden i titeln för att locka till klick.  

Rubriker 

Projektstart 
Sidorna innehöll endast en rubriktagg. Det var en automatiskt genererad h1-tagg som såg likadan ut 
på alla Rabbles sidor: butikens namn + rabattkoder. 
Undantaget är även här Zalando och Footway som utöver den automatgenererade h1-taggen 
dessutom innehöll ytterligare en h1-tagg (“Mer om Zalando/Footway”) och en h2-tagg (“Så 
använder du en Zalando/Footway rabattkod”). 

Riktlinjer 
I och med att samtliga sidor har en automatiskt genererad h1-tagg med sökordet (dock i plural) bör 
inte ytterligare h1-taggar användas på sidan (MediaAnalys 2014). En rekommendation är att skriva 
om den automatiska taggen för samtliga sidor till singular då det är viktigt att ha med den exakta 
söktermen i denna rubriktagg. Vidare används en h2-tagg med texten “Mer om XXX” och en med “Så 
använder du en XXX rabattkod” för att få med sökordet även i denna rubriknivå. Ytterligare h2- och 
h3-taggar används i varierande utsträckning beroende på vad som passar innehållet på respektive 
sida.  
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URL 

Projektstart 
I URL:en fanns både butikens namn och ordet rabattkod, dock i plural (rabattkoder) med.  

Riktlinjer 
Då jag inte haft tillåtelse att göra förändringar i URL:en ser den likadan ut som tidigare. Den följer 
dock redan god praxis med en bra semantik. URL:erna är korta och beskrivande och innehåller inga 
svårtolkade tecken vilket gör att den fungerar bra som den är. 
 
Exempel: http://www.rabble.se/rabattkoder/webbutiker/zalando/ 

Meta description 

Projektstart 
Metabeskrivningarna kändes överlag inte lockande, vilket är en förutsättning eftersom det är 
företagens chans att locka trafik till den aktuella sidan. Samtliga sidor bortsett från Zalandos 
innehöll det exakta sökordet som där istället var skrivet i plural. 

Riktlinjer 
Meta description är tillsammans med titeln chansen att marknadsföra sig på Googles SERP. Den 
måste vara lockande och inbjudande så att användare väljer att klicka sig in på sidan vilket är 
huvudsyftet. Sökordet bör finnas med en gång i sin exakta form i en flytande mening. Stor vikt bör 
läggas vid att ha med en call to action, någonting som uppmanar till handling. I detta sammanhang 
är det en god idé att ha med någon prisrelaterad information då de användare som söker efter 
rabattkoder är ute efter bra erbjudanden och priser (Heijmans 2016a). Se exempel i bild 6. 

 
Bild 6: Meta description för Trettis webbsida hos Rabble innehållandes en call to action samt prisrelaterad information. 

Alt-tagg 

Projektstart 
Tretti, Royal Design och Fyndiq innehöll inga bilder och således inte heller någon alt-tagg. Zalando 
och Footway hade varsin bild med det exakta sökordet i alt-taggen. 

Riktlinjer 
Då bilder både gör texter mer levande och lättlästa samt kan bidra till förbättrad SEO bör de finnas 
med på varje sida (Heijmans 2016b). Alt-texten är det som spindlarna indexerar och det är således 
den som bör optimeras. Alt-texten ska beskriva bilden och innehålla sökordet men för att inte 
riskera keyword stuffing används sökordet inte ensamt utan i ett beskrivande sammanhang. Varje 
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sida har uppdaterats med två bilder där alt-texten skiljer sig åt för att vara unik och relevant till den 
aktuella bilden. En alt-text bör inte vara mycket längre än 5 ord (MediaAnalys 2014). 
 
Exempel: ”Så används en Zalando rabattkod”. Denna alt-text används för en bild som hjälper till att 
förklara hur en rabattkod från Rabble löses in hos Zalando. 
 
Även filnamnet bör optimeras så att Google förstår vad bilden föreställer utan att ens ha tittat på 
den (Heijmans 2016b). Ett kort, beskrivande filnamn som innehåller sökordet rekommenderas. 
 
Exempel: ”Anvanda-Zalando-rabattkod”. 

Ankartext 

Projektstart 
Då sidorna inte hade något innehåll hade de således inte heller några ankartexter. 

Riktlinjer 
Ankartexter är av betydande roll både för användaren och för sökspindlarna, både på interna och 
externa länkar. De bör vara beskrivande så att det tydligt framgår vart länken leder och det är en 
klar fördel om de innehåller sökordet som sidan optimeras för (Rehman & Kahn 2013). 
 
Exempel: En länk ifrån Footway till ett internt blogginlägg med sökordet “vita skor” är formulerad 
enligt följande: “Önskar du inspiration kan du läsa vårt blogginlägg där vi listat tio trendiga vita 
sneakers och även hur du håller dina vita skor rena”. Ankartexten i detta fall är “hur du håller dina 
vita skor rena” och beskriver tydligt vad länken leder till. Inlägget på den interna bloggen ger i sin 
tur en intern länk till den aktuella webbsidan med ankartexten “Handla billiga skor med en Footway 
rabattkod här” där Footway rabattkod är det nyckelord som sidan optimeras för. 
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Resultat 

 
 
Bild 7: Linjediagram som illustrerar hur utvecklingen sett ut för de aktuella sökorden under 9 veckor. 
 
Som bild 7 visar har samtliga sökord klättrat på Googles ranking under examensarbetets tidsram på 
nio veckor. Zalando som startade på en fjärdeplacering har klättrat till plats två och Footway har 
gått från en femte- till en andraplats. Resterande tre sökord hade vid arbetets start sämre 
placeringar på Google, men har vid projektets slut även de förbättrat sina positioner. Tretti har gått 
från plats 7 till plats 5, Royal Design från plats 9 till plats 5 och Fyndiq har gått från plats 11 till plats 
4. 
 
Över tid har utvecklingskurvan sett olika ut från fall till fall, men signifikant för samtliga är att de 
förbättrat sin placering, alternativt behållit sin position, under sista veckan. 

Diskussion 
Efter att ha arbetat med att sökmotoroptimera de fem utvalda webbsidorna under 9 veckor går det 
att konstatera att det givit resultat. De två sidorna som redan innan projektets start hade lite mer 
innehåll rankades högre vid första mätningen. Det tyder på att enbart textkvantiteten på en 
webbsida kan vara en påverkande faktor. Då dessa texter inte var grammatiskt korrekta och med 
viss keyword stuffing skrevs även dessa om för att se om mer kvalitativ text kunde visa positiva 
resultat inom tidsramen för examensarbetet. Bråth och Wahlgren (2015, s. 19) menar att det är 
viktigt att ha tålamod vad gäller sökmotoroptimering och att det vanligtvis tar mellan 3 och 6 
månader att se tydliga resultat av sina ansträngningar. Detta inkluderar en kombination av on page- 
och off page-metoder. Resultaten från denna studie påvisar dock att det är fullt möjligt att nå 
positiva resultat och klättra på Googles ranking betydligt snabbare än så. Dessutom enbart med 
hjälp av on page-metoder. 
  

0

2

4

6

8

10

12

Po
si

tio
n 

på
 G

oo
gl

e

Zalando rabattkod Footway rabattkod Tretti rabattkod

Royal Design rabattkod Fyndiq rabattkod



19 
 

Den enskild största faktorn för att påverka resultatet har i denna studie noterats vara arbetet med 
titlar och meta descriptions, trots att Google inte indexerar metataggar. Efter att titlarna och 
metabeskrivningarna skrevs om den 28:e mars klättrade flera webbsidor på rankingen. Det är 
tydligt att det är viktigt att en call to action finns med då CTR:en ökat markant hos fyra av fem sidor 
efter att det tillförts. Klickfrekvensen för Footway har inte ökat sedan titel- och metaförändringen. 
Det är svårt att kartlägga orsaken till detta då det inte varit några större skillnader i 
formuleringarna sidorna emellan. En orsak skulle dock kunna vara att konkurrerande sidor till 
Rabble haft någon kampanj och på så vis lyckats bättre under just denna period. 
  
I och med Googles Panda som filtrerar bort sidor som använder sig av keyword stuffing (Onaifo & 
Rasmussen 2013), är borttagandet av onaturligt många upprepningar av sökordet en möjlig stor 
bidragande orsak till att sidorna klättrat på rankingen. De har skalats bort ett stort antal av dessa 
och de gånger de nu används är det med rätt grammatik och korrekta meningsuppbyggnader. 
Rabble menar själva att de vid uppstarten av sin webbplats arbetade mycket med att fylla sidorna 
med det exakta sökordet utan att tänka på att texterna inte var språkligt korrekta. Anledningen till 
detta var att deras konkurrenter arbetade på detta vis och att tillräcklig kunskap inom 
sökmotoroptimering då inte fanns. 
  
Välskrivet, unikt och relevant innehåll på webbsidorna är viktigt både för att sökspindlarna ska 
värdera sidan högt och för besökarnas skull. Genom att hela tiden hålla sidan uppdaterad, göra den 
strukturerad med rubriker och på så viss underlätta läsningen för användaren, kommer med största 
sannolikhet ge återkommande besökare. Ytterligare en anledning till vikten av kvalitativt innehåll 
skulle kunna vara den ökade konkurrensen på marknaden. Eftersom så pass många idag väljer att 
finnas på nätet krävs det att man sticker ut ur mängden och det räcker alltså inte att enbart synas i 
sökresultatet. Skulle en sida som lyckats komma undan med oetiska metoder, och på grund av det 
syns högt upp i resultatet, ha undermåligt innehåll på sidan kommer det i längden inte gynna dem. 
Användaren kommer då snabbt lämna sidan och välja någon annan av sökträffarna med mer 
relevant innehåll. Då syftet med en webbsida är att locka besökare och få dem att stanna kvar samt 
vilja återkomma är det självklart viktigt att ha tilltalande innehåll som ger besökaren önskad 
återkoppling. 
  
Rabble har i dagsläget viss koll inom området och hävdar att de har en vision om att arbeta mer 
aktivt med sökmotoroptimering av sina sidor, men då de till antalet är över 700 webbsidor tar 
arbetet tid. I och med det visar sig det gamla arbetssättet på majoriteten av sidorna. Delar de själva 
kan nämna som påverkande faktorer är meta descriptions, alt-taggar och relevant innehåll med rätt 
mängd nyckelord. Vad som dock visat sig i denna studie är att trots att de vet om dessa viktiga delar 
saknas kunskap om hur de ska utformas för att nyttjas till fullo. De har inte heller kännedom om alla 
de faktorer som bör optimeras på en webbsida. Genom att följa de riktlinjer som i detta arbete tagits 
fram, och som bevisats positivt kunna påverka sidornas position i Googles sökresultat, finns det 
ingenting som talar emot att de lyckas höja även resterande sidors positioner när tid för detta finns. 
  
Skulle de on page-metoder som diskuterats i denna uppsats dessutom kombineras med off page-
metoder i form av inlänkar ifrån relevanta sidor, kan sökorden uppskattningsvis ta ytterligare 
positioner på rankingen. Som Zlatin (2016) menar är en kombination av de båda teknikerna det 
mest framgångsrika. Det skulle eventuellt kunna vara det som krävs för att nå förstaplatsen. 
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Slutsatser 
Syftet med detta praktiska examensarbete var att undersöka hur man med hjälp av enbart on page-
metoder kan sökmotoroptimera en webbsida. Detta för att se om det är möjligt att påverka Googles 
ranking enbart genom förändringar på den interna webbplatsen och dessutom under kortare tid än 
3-6 månader vilket sägs vara den tid som krävs (Bråth och Wahlgren 2015, s. 19). Målsättningen var 
att höja rankingen för fem av Rabbles undersidor för ett specifikt nyckelord per sida. 
Frågeställningen löd:  
 

• Hur kan man med hjälp av on page-metoder sökmotoroptimera en webbsida och få upp de 
organiska sökträffarna? 

 
Efter avslutat projekt går det att konstatera att genom att påverka följande element på en webbsida, 
är det möjligt att inom 2 månader klättra på Googles ranking: 
 

• Innehåll 
• Titel 
• Rubriker 
• URL 
• Meta description 
• Alt-tagg 
• Ankartext 

 
Då en tidsbegränsning på tio veckor fanns för detta examensarbete är det möjligt att det inte går att 
se full utdelning av de praktiska tillämpningar som gjorts. Det hade varit intressant att studera 
utfallet under en längre tid för att se utvecklingen och om högre placeringar hos Google kan nås.  
 
Det vore även intressant att studera hur rankingen kan påverkas om även off page-metoder 
adderas. Detta för att se om resultatet möjligen kan bli ännu bättre genom en kombination av de två 
teknikerna, som påstås vara det optimala. 
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