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Web  design  and  SEO  in  practice  
 
Development  of  a  website  and  search  engine  optimization  for  a  
company  
 

Abstract  
This rapport describes my work with a website for a company that helps other companies book 
conferences. Creating this website, I have worked from a Mobile First perspective to create an interface. 
The interface was then tested on potential users. I then used guidelines from Googles own 
documentation on search engine optimization. The purpose of this work is to create and deliver a 
website where users can turn to MH Konferens and let them handle booking and planning of their 
conferences. 

Keywords  
Web design, Mobile First, SEO, Google, Search engine optimization , HTML, CSS, PHP, Wordpress 



 3 

 

Sammanfattning  
Denna rapport beskriver arbetet med en webbplats för ett företag som jobbar med att boka konferenser 
åt andra företag. Jag har i framtagandet av webbplatsen utgått från Mobile First och skapat ett gränssnitt. 
Gränssnittet har sedan testats på användare och slutligen har jag utgått från Googles egen dokumentation 
för att optimera webbplatsen för sökmotorer. Syftet med arbetet är att skapa en webbplats som leder till 
att användare kan vända sig till MH konferens och låta dem ta hand om bokning och planering av deras 
konferenser. 

Nyckelord  
Webbdesign, Mobile First, SEO, Google, Sökoptimering, HTML, CSS, PHP, CMS, Wordpress 
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Begreppsdefinitioner 
 
SEO – Förkortning för Search Engine Optimization som handlar om att optimera en webbplats för 
sökmotorer så användare lättare kan hitta webbplatsen. 
 
URL – Förkortning för Uniform Resource Locator även kallat webbadress. Adressen till en webbplats 
på nätet. 
 
HTML – Förkortning för HyperText Markup Language. HTML är ett märkspråk för webben som 
används för att skapa struktur över webbplatser. 
 
CSS – Förkortning för Cascading Style Sheets. Ett språk som beskriver utseendet på en webbplats. 
 
PHP – Står för Hypertext Preprocessor. PHP är ett skriptspråk som används för att skapa dynamiska 
webbplatser. 
 
Sitemap – När jag i denna uppsats nämner ordet Sitemap refererar jag till ett dokument som illustrerar 
strukturen av en webbplats. 
 
Wireframe – En wireframe fungerar som en skiss över en webbplats. En wireframe kan vara ritad på 
papper eller vara en digital bild. 
 
CMS – Förkortning för Content Management System. Ett CMS är ett innehållshanteringssystem som 
hjälper en användare att publicera innehåll digitalt. 
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Inledning  
MH Konferens är ett företag som jobbar med att boka konferenser åt andra företag. De mottar en 
förfrågan från en kund som är intresserad av en konferens för sitt företag. De har samarbete med olika 
konferensanläggningar i Sverige och andra typer av företag som till exempel för catering. De tar hand 
om kundens förfrågan och hjälper sedan kunden genom att boka konferensen tillsammans med boende, 
aktiviteter, mat och liknande behov. 
 
MH Konferens vände sig till Recitera Webb och Reklam AB där jag praktiserar och jag fick i uppdrag 
att leverera en webbplats där företag kan få information om vad MH Konferens gör samt möjligheten att 
skicka en förfrågan för en konferensbokning. 
 
Denna rapport kommer beskriva mitt arbete för att skapa webbplatsen och sedan testa den på användare. 
Rapporten kommer även beskriva mitt arbete för att optimera webbplatsen för sökmotorer. 

Bakgrund,  tidigare  forskning  

Navigation  
Jenifer Tidwell kallar navigation ett problem i boken Designing Interfaces (2010) och jämför det med att 
pendla. Man måste göra det för att ta sig dit man skall men det är tråkigt och tiden och energin känns 
bortslösad, Tidwell menar att den bästa typen av pendling är ingen pendling alls och menar att ju mindre 
navigation man har desto bättre är det för användaren. I vissa fall måste man gruppera innehåll över 
olika sidor men man bör hålla avstånden som användaren måste förflytta sig korta (Tidwell 2010, 77). 
Tidwell menar också att varje punkt där användaren måste navigera sig vidare bör ha en lämplig etikett 
som förklarar vart användaren kommer hamna (Tidwell 2010, 78). Det finns vissa mönster man kan 
använda sig av, till exempel skulle en användare kunna leta efter ett kryss i det övre vänstra hörnet för 
att stänga en dialogbox eller något liknande. Tidwell menar att om man använder dessa bör man komma 
ihåg att de ofta är bestämda av kultur och en användare om aldrig använt ett liknande system kanske inte 
känner till dessa (Tidwell 2010, 78). 
 
Enligt Tidwell spelar även tiden det tar för en sida att ladda roll för vad en användare väljer att göra. Om 
en sida tar för lång tid på sig att ladda kanske man tappar användaren utan användaren genomför det hen 
kom för (Tidwell 2010, 79). Tidwell menar att det är bra att separera navigationen från den visuella 
designen på en sida. På så sätt kan man fokusera på att skapa design för alla olika sidor, hon menar 
också att det finns vissa konventioner på webben man bör hålla sig till (Tidwell 2010, 85). Till exempel 
bör global navigation befinna sig på toppen av sidan eller till vänster. 

Mobile  First  
I Sverige har det pågått en ökning av användandet av smarta mobiltelefoner under fem år (Findahl och 
Davidsson 2015) Även om ökningen nu saktat in har den inte stannat och ytterligare 4 procent av 
befolkningen började använda en smartmobil under 2015 (Findahl och Davidsson 2015). 
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Luke Wroblewski (2011) menar att börja med en version för en datorskärm och därefter anpassa den till 
mobil kan bli ett bakvänt sätt att tänka om en produkt på webben. Han menar även att designa för 
mobilen först kan leda till en övergripande bättre upplevelse för användaren (Wroblewski 2011, 1). 
 
En mobiltelefons skärm är mycket mindre än en datorskärm vilket betyder att det inte får plats lika 
mycket. När man tappar så mycket utrymme på skärmen måste man se till att det som visas på skärmen 
är det som är viktigast för både företag och användare (Wroblewski 2011, 19). Wroblewski menar att 
det mobila tankesättet om vad man måste fokusera på kan vara bra för både företag och användare. När 
användare fått använda en mobilversion är det inte ovanligt att de vill att dator-versionen skall vara lika 
enkel (Wroblewski 2011, 19). 

Google  Search  Engine  Optimization  Starter  Guide  
Google har skapat en guide för hur man som utvecklare kan optimera sin webbplats för deras sökmotor. 
Det finns en del olika verktyg man kan använda sig av optimera sin webbplats. Man kan optimera 
webbplatsen i sin HTML-kod med hjälp av meta-taggar, man kan se över sin URL och fil-struktur och 
man kan optimera innehållet på webbplatsen. Google kommer med riktlinjer för hur man skall använda 
dessa verktyg. 

Meta-taggar  
Varje sida får en titel. Titeln skall vara unik för varje sida på webbplatsen. Titeln skall även representera 
innehållet på sidan. Varje sida skall även få en beskrivning (description). Varje sida bör ha en egen 
beskrivning som representerar vad som visas på sidan. Man bör undvika generiska beskrivningar som 
till exempel ”Detta är en hemsida för konferenser”. Beskrivningen skall sammanfatta vad som visas på 
just den sidan. Man kan även använda nyckelord (keywords). Även nyckelorden bör vara unika för varje 
sida. Nyckelorden skall även representera innehållet på rätt sida. 
 

URL  och  fil-struktur  
Man bör undvika långa URLer som är svåra att komma ihåg. En URL bör representera vad som visas på 
sidan. Undvik att ha med sidans namn som ID och generiska namn för sidan som till exempel 
”sida1.html. Man bör undvika djupa filstrukturer som till exempel 
”mapp_1/mapp_2/mapp_3/sida.html”. Om mappar används bör även de representera vad som finns i 
dem.  

Innehåll  
Innehållet på webbplatsen bör vara strukturerat och enkelt att läsa. Använd stycken, rubriker och 
underrubriker. Innehållet bör hela tiden hållas uppdaterat för att användare skall vilja besöka igen och 
för att webbplatsen skall kunna nå nya användare. Innehållet på webbplatsen skall skapas främst för 
användarna och inte för sökmotorer. För att nå resultat måste innehållet vara skapat för rätt användare. 
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Search  Engine  Optimization  
Jakub Zilincan (2015) genomförde ett experiment genom att skapa en webbplats och optimera den för 
sökmotorer och granskade sedan trafiken och resultaten under 30 månader (mars 2012 – september 
2014). Han använde sig av Googles Search Engine Optimization Starter Guide (2010) för att optimera 
webbplatsen. Han menar att optimering av en webbplats kan delas in i två grupper: On-page och Off-
page (Zilincan 2015) och att rätt kombination av dessa kan leda till bra resultat. 
 
On-page innebär de element som skaparen har kontroll över som till exempel innehåll, titlar, 
domännamn och URL-struktur. 
 
Off-page innebär de element som influeras av läsare och besökare som till exempel forum eller bloggar. 
Skaparen är inte i direkt kontroll över dessa men de kan bidra till mer trafik på webbplatsen. 
 
I början av experimentet märkte Zilincan (2015) att de flesta besökarna kom till webbplatsen via länkar 
från andra webbplatser men efter fem månader var de flesta som besökte webbplatsen besökare som 
kommit in via Googles resultat-sida. Zilincan (2015) antar att det tog fem månader för Google att känna 
av kvaliteten av webbplatsen (Zilincan 2015). 
 
Han jobbade med att hålla innehållet på webbplatsen uppdaterad och märkte en ökning i trafik med 30% 
varje månad. Zilincan (2015) menar att det visar på att det är viktigt att hålla informationen uppdaterad. 
Efter 13 månader representerade 18% av trafiken användare som kom in på webbplatsen genom direkt 
skriva i adressen i webbläsaren. Zilincan (2015) tror att han genom att hålla innehållet strukturerat och 
enkelt kunnat få användare att vilja komma tillbaka och läsa mer. 
 
När Zilincan (2015) skapade sina nyckelord använde han sig av längre nyckelord som till exempel 
”Vienna to Bratislava train” istället för kortare som ”Bratislava hotels” och märkte att han nådde högt 
upp på resultatsidan hos Google (Zilincan 2015). 
 
Enligt Zilincan (2015) är optimering för sökmotorer en strategi för ett längre perspektiv som bör leda till 
högre resultat och i längden mer trafik på webbplatsen. Även om han poängterar att bra resultat inte är 
en garanti menar han att rätt blandning av on-page och off-page-optimering är viktigt (Zilincan 2015). 
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Search  Engine  Optimization  with  Google  2012  
Gunjan et al. (2012) använde metoder för SEO under 24 veckor och märkte att antalet användare på en 
webbplats ökade. De använde en blandning av on-page och off-page-optimering för webbplatsen. Precis 
som Zilincan (2015) menar Gunjan et al. (2012) att  on-page-optimering innebär det man som 
utvecklare kan göra för att optimera sin webbplats. De menar även att off-page-optimering innefattar 
externa länkar till webbplatsen. 
 
De märkte att vissa delar av SEO har större betydelse än andra. Enligt dem är dessa de viktigaste 
(Gunjan et al. 2012): 
 

1.   Titlar på sidor 
2.   Länkar från andra webbplatser 
3.   Domän och filstruktur 
4.   Beskrivning i metatagg 
5.   Bildoptimering 

 
 

Search  Engine  Ranking  Factors  2015  
Moz är ett företag som startade år 2004 med konsultera andra företag och hjälpa dem optimera sina 
webbplatser för sökmotorer (Moz 2015). Idag har de ett antal olika produkter och verktyg man kan köpa 
för att kunna marknadsföra sin webbplats. Vartannat år genomför Moz en undersökning med hjälp av 
experter för att kunna förstå vad som kan hjälpa och vad som eventuellt kan vara skadligt när man skall 
optimera sin webbplats för sökmotorer. 
 
År 2015 bestod undersökningen av en enkät för 150 experter inom marknadsföring på webben. De fick 
ranka olika typer av åtgärder för en webbplats genom att ge åtgärden en poäng från 1-10 där 1 
representerar att åtgärden inte spelar stor roll och 10 representerar att åtgärden spelar roll för optimering 
för sökmotorer (Moz 2015). Varje fråga har sedan fått ett genomsnittsvärde baserat på svaren från 
experterna. Moz poängterar att dessa resultat inte är bevis för vad sökmotorer använder för ranka 
webbplatser högre utan resultaten visar egenskaper för webbplatser som tenderar att rankas högt (Moz 
2015). 
 
I resultaten ansågs det vara viktigt med unikt innehåll webbplatsen. Om flera sidor har samma innehåll 
kan det ha en negativ effekt på webbplatsens ranking. Det är också enligt Mozs undersökning viktigt att 
webbplatsen inte har för lite innehåll och att innehållet hålls uppdaterat. Webbplatsen bör också vara 
optimerad för mobiltelefoner. Webbplatsen bör inte ha för långa laddningstider då låg hastighet på 
webbplatsen kan ha en negativ effekt på rankingen. 
 
I undersökningen fick experterna även svara på om de tror olika egenskaper kommer öka, stanna eller 
minska i sin påverkan på ranking hos sökmotorer. Experterna trodde att mobilvänlighet kommer öka sin 
påverkan för ranking. De trodde även att läsbarhet och användbarhet på webbplatsen kommer öka och 
att hastigheten på webbplatsen kommer spela större roll i framtiden (Moz 2015). 
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Syfte/mål  
Syftet med projektet är att skapa och leverera en webbplats där företag kan vända sig till MH Konferens 
för att få hjälp med att boka konferenser. Förutom att skapa ett gränssnitt för användarna som är 
optimerat för olika typer av skärmar skall även webbplatsen optimeras för sökmotorer så potentiella 
kunder till MH Konferens kan hitta till webbplatsen. 

Metod/genomförande  

Uppdrag  
Först av allt mottog jag uppdraget i form av en kravspecifikation från kunden. När jag fått 
kravspecifikationen började jag fundera över vilken typ av känsla webbplatsen bör ha. Kunden ville att 
deras webbplats skulle utstråla en blandning av gammaldags lyx men samtidigt hålla webbplatsen 
modern. Den nya webbplatsen skulle innehålla samma information som den webbplats kunden har idag 
samt möjligheten för användarna att kunna skicka en förfrågan för en konferensbokning. 

Sitemap  
Jag började med att arbeta fram en sidstruktur för webbplatsen. Jag jobbade med att hålla varje sida 
relevant med en titel som representerar innehållet. Jag kom sedan fram till en struktur över åtta sidor. 

Wireframes  
Efter att ha skapat sidstrukturen för webbplatsen började jag ta fram wireframes som skulle representera 
känslan kunden ville uppnå med webbplatsen. Jag började med skisser på papper och tog sedan fram 
digitala skisser tillverkade i Adobe Photoshop. Dessa wireframes gjordes i två omgångar. Först tog jag 
fram ett förslag för hur sidan skulle kunna se ut. Efter feedback från kontaktperson på Recitera och kund 
reviderades förslaget till nya wireframes för hem-sidan, en statisk sida med information och sidan som 
presenterar MH konferens samarbetspartners. 

Utveckling  av  webbplats  
När skisserna och sidstrukturen var klara var det dags att börja utveckla själva webbplatsen. 
Webbplatsen bygger på ett CMS (Content Management System) som heter Wordpress. Jag valde ett 
tema som heter Tracks och skapade ett Child Theme för att kunna skapa min egen design över 
webbplatsen som inte påverkas av eventuella uppdateringar för orginaltemat. Jag valde temat Tracks 
eftersom jag jag upplevde det som enkelt och rent med stora möjligheter till modifikation för min egen 
design. Formuläret för att skicka en förfrågan är skapat med hjälp av ett plugin-program som heter 
formidable för att en administratör för webbplatsen skall kunna motta förfrågan i Wordpress 
admingränssnitt samt få en notifikation per mail när en ny förfrågan inkommit. 
 
Sidstrukturen är skapad i Wordpress admin-gränssnitt. Utseendet är skapat med HTML och CSS. Några 
ytterligare funktioner för webbplatsen skrev jag i PHP. Dessa funktioner är för att få in en egen logga på 
alla sidor, ha en sida för inlägg utan paginering samt för att lägga det senaste inlägget sist (Se bilaga 2). 
Detta för att inläggen på webbplatsen läggs till som samarbetspartners. En administratör för webbplatsen 
kan på så sätt lägga in nya samarbetspartners från topp till botten. Jag har även installerat ett plugin-
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program som heter Intuitive Custom Post Order för att en administratör enkelt skall kunna flytta och 
byta ordning på samarbetspartners om så önskas. 
 
Under utvecklingen har jag utgått från Mobile First och sedan anpassat det för större skärmar. 
 

SEO  
För att optimera webbplatsen för sökmotorer använde jag mig av riktlinjerna i Googles Search Engine 
Optimization Starter Guide (2010). Varje sida sida har fått en titel som representerar innehållet på sidan, 
URL-strukturen är kort och visar titeln på den sida man är inne på. Innehållet har strukturerats för att 
göra det lättläst för användaren. Webbplatsen har även fått en beskrivning och nyckelord i meta-taggar. 

Användartest  
Jag genomförde fyra användartester. Två tester på en mobiltelefon, två tester på en dator. Användarna 
fick några olika uppgifter att genomföra. Dessa uppgifter var att läsa om en specifik 
konferensanläggning på webbplatsen, ta kontakt med MH Konferens och skicka en förfrågan på en 
konferens. Användarna uppmuntrades att ”tänka högt” under testet. Under testerna satt jag bredvid 
användaren och förde anteckningar. 
 
Efter testerna var det vissa saker på webbplatsen som behövde revideras och arbetas med innan leverans.  

Resultat  

Sitemap  
Sidstrukturen bygger på den webbplats MH Konferens har idag. Webbplatsen får en ny sida för 
samarbetspartners där MH konferens kan publicera de företag de jobbar tillsammans med från 
Wordpress admingränssnitt. Möjligheten att skicka en förfrågan på en konferens finns på tre olika 
ställen. Den finns på hem-sidan för att en användare snabbt skall kunna skicka en förfrågan om så 
önskas, den finns på sidan presentation för att en användare skall kunna skicka en förfrågan efter att ha 
läst mer om vad MH Konferens jobbar med, den finns även tillgänglig om en användare klickat in för att 
läsa mer om en samarbetspartner för att användarna skall kunna skicka en förfrågan om de hittat en 
anläggning som verkar intressant eller liknande (Se Figur 1). Formuläret för att skicka en förfrågan finns 
i en knapp som visar formuläret på samma sida för att minimera stegen användaren måste navigera sig 
genom. 
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Figur 1, Sitemap över webbplatsen jag skapat för MH Konferens. 

Wireframes  
Den första wireframe jag skapade visar hem-sidan (Se bilaga 1). Jag skapade den för att kunna visa upp 
hur jag tänkte mig att designen kunde se ut. Jag förklarade att möjligheten till att skicka en förfrågan 
finns på hem-sidan så användaren inte behöver lämna den för att kunna skicka en förfrågan. 
 
Efter att ha visat den fick jag en del feedback och en del ändringar som behövde göras. Kunden ville att 
webbplatsen skulle representera en mer klassisk gammeldags lyx men ändå fortfarande kännas modern i 
sin design. Efter feedbacken skapade jag en ny version av hem-sidan (Se bilaga 1). Denna gång utgick 
jag mer från en centrerad design och lade text med ett typsnitt med seriffer för att framkalla en 
gammaldags känsla som kunden letade efter. Jag skapade en wireframe med formuläret för en förfrågan 
på hem-sidan för att visa hur formuläret skulle kunna se ut (Se bilaga 1). Jag visade även en wireframe 
för en statisk sida för att ge en bild av hur de statiska informationssidorna skulle kunna se ut (Se bilaga 
1). Till sist visade jag en wireframe för sidan som visar vilka samarbetspartners MH Konferens har (Se 
bilaga 1). 

Användartest  
Efter användartesterna var det några ändringar som behövde genomföras på formuläret för att skicka en 
förfrågan till MH Konferens. Användarna ville ha ett sätt att meddela vad man är intresserad av att göra 
på sin konferens. De ville också kunna meddela vilken konferensanläggning man är intresserad av att 
lägga sin konferens hos. När jag bad användarna att höra av sig till MH Konferens scrollade alla 
användare ner till footern av sidan för att leta efter kontaktuppgifter istället för att klicka in på kontakt-
sidan. Efter användartesterna uppdaterade jag formuläret för en förfrågan så att en användare kan 
meddela önskemål om anläggning och aktivitet. 

Webbplats  
När webbplatsen byggdes jobbade jag med att få slutprodukten så lik mina wireframes som möjligt. På 
hem-sidan finns en knapp med texten ”Skicka förfrågan”. Om användaren klickar på den öppnas ett 
formulär på samma sida. Jag valde att lägga formuläret gömt på hem-sidan för att minimera de steg en 
användare behöver navigera sig genom för att kunna skicka en förfrågan. När en användare skickat en 
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förfrågan skickas den till Wordpress admingränssnitt och en administratör får ett mail med en 
notifikation när en ny förfrågan inkommit (Se bilaga 2).  
 
En ändring jag gjorde från mina wireframes var att strukturera samarbetspartners i två kolumner (Se 
bilaga 2) istället för att varje samarbetspartner fyller hela sidan som i min wireframe för 
samarbetspartners-sidan. Detta för att användaren lättare skall kunna se fler samarbetspartners. I 
mobilversionen av webbplatsen fyller dock varje samarbetspartner hela sidan på grund av begränsningen 
av utrymme på skärmen (Se bilaga 3). I footern på webbplatsen placerade jag MH konferens logga 
tillsammans med kontaktuppgifter för företaget (Se bilaga 2). I mina användartester scrollade 
användarna ner till footern för att leta efter kontaktuppgifter istället för att klicka in på kontakt-sidan. 
Kontakt-sidan finns dock kvar ifall en användare skulle vilja ta sig in där för att leta efter 
kontaktuppgifter. 
 
För att optimera webbplatsen för sökmotorer har jag strukturerat upp innehållet på webbplatsen med 
tydliga rubriker och styckesindelningar för att göra innehållet mer lättläst. Varje sida har sitt egna 
strukturerade innehåll och en egen titel som beskriver vad som kommer att finnas på sidan. Jag har 
använt mig av meta-taggar för att skriva nyckelord och en beskrivning som representerar innehållet på 
webbplatsen. Designen på webbplatsen innehåller en del stora bilder som ligger i fullbredd över hela 
sidan. Jag har fått dra ner upplösningen på dessa bilder och använda filformatet . jpg för att hålla nere 
filstorleken på dessa bilder. Detta för att sidan inte skall bli för tung och orsaka låga hastigheter när en 
sida skall laddas. På så sätt vill jag hjälpa sökmotorer att ranka webbplatsen högt samt undvika att 
användare tröttnar när de behöver navigera på webbplatsen. 
 
Se bilaga 2 och 3 för skärmbilder på webbplatsen på en dator och i en mobiltelefon. 

Diskussion  och  slutsatser  
Wroblewski (2011) menar att Mobile First är ett bra tankesätt eftersom det tvingar designern att 
fokusera på det viktigaste från början och på så sätt tar man med sig det när man skall skapa designen 
för en större skärm. Han menar också att användare kan förvänta sig samma enkelhet om de går från en 
mobilversion till en verison för dator (Wroblewski 2011, 19). Jag håller med om att fokus på det 
viktigaste följer med till datorversionen om man börjar med mobilversionen. Jag tror dock det är viktigt 
att inte glömma bort de ytor som kommer med en större skärm så att man inte har en slutprodukt som är 
en stor mobilversion. Jag har därför anpassat min webbplats efter olika typer av skärmar, från mobil till 
en stor datorskärm. Jag tror mobile first är ett bra tankesätt för jag tror att den smarta mobilen inte 
kommer försvinna förrän om väldigt länge. En mobilversions påverkan på optimering för sökmotorer 
var även något som experter trodde skulle spela större roll i framtiden (Moz 2015). 
 
Jag håller med Tidwell (2010) om att navigation kan vara ett problem och man bör ha så lite navigation 
som möjligt. På denna webbplats och på många andra behöver man dock skapa en del navigation. Jag 
tror denna webbplats innehåller för mycket information för att man skulle kunna samla allt på en och 
samma sida utan någon form av navigation. Därför har jag försökt skapa en tydlig struktur över sidorna 
på webbplatsen. Varje sida har också fått en tydlig titel som representerar innehållet för att en användare 
skall veta vad som finns vart utan att behöva navigera. En tydlig struktur över webbplatsen med tydliga 
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titlar är bra för navigationen enligt Tidwell (2010) men det är och bra för att optimera sin webbplats för 
sökmotorer (Google 2010). Jag har försökt hålla URL och fil-strukturen grund och enkel att förstå på 
webbplatsen. Även detta är något som både Tidwell (2010) nämner för att underlätta för användarens 
navigation och Google (2010) nämner för att optimera sin webbplats för sökmotorer. Tidwell (2010) 
skriver även om att långa laddningstider har en negativ effekt på en användare som skall navigera på en 
webbplats. Laddningstider var även något som experterna trodde kommer spela en större roll för ranking 
hos sökmotorer framöver enligt Moz undersökning från 2015. 
 
Jag har märkt att mycket av det Tidwell (2010) säger om navigation även stämmer in på en del av 
Googles riktlinjer för sökoptimering. Jag tror därför att en bra navigation är bra både för användaren 
som kan nyttja ett system bättre och för de som publicerar webbplatsen eftersom det kan gynna dem i 
marknadsföringssyfte. Jag tror att en navigation som är bra för användaren också är bra för 
webbplatsens optimering för sökmotorer. 
 
Enligt Google (2010) bör man använda tydliga metataggar för varje sida med egna nyckelord och 
beskrivningar. Detta är något jag haft problem med i detta projekt eftersom jag jobbat med Wordpress. 
På en webbplats byggd i Wordpress laddas alla sidor dynamiskt från ett och samma HTML-dokument. 
Detta gör det svårt att skriva separata metataggar för alla olika sidor på webbplatsen. Därför har alla 
sidor på webbplatsen jag skapade fått samma nyckelord och beskrivning. Det finns säkert någon lösning 
för att kunna ladda in metataggar dynamiskt för varje sida men det är inte ett problem jag lyckats lösa 
för detta projekt. 
 
Man bör också hålla informationen på webbplatsen uppdaterad för att optimera sidan för sökmotorer 
(Google 2010). Även detta kan vara ett problem för denna webbplats. Denna webbplats är fylld med 
information om företaget MH Konferens och informationen på webbplatsen kommer därför inte ändras 
om inte informationen om själva företaget ändras. Detta kan då ha en negativ effekt på hur webbplatsen 
kommer rankas av sökmotorer. Eftersom uppdaterad information är något som hjälper till med att 
optimera webbplatsen för sökmotorer tror jag det som utvecklare kan vara bra att förklara detta för en 
kund som kommer ta över webbplatsen. Om man utvecklar en webbplats och sedan levererar den till en 
kund som själv kommer ta hand om den information som visas är det bra för dem att veta att de kan 
rankas högre hos sökmotorer om de uppdaterar information på webbplatsen kontinuerligt. 
 
När Zilincan (2015) genomförde sitt experiment tog det fem månader innan han började märka att de 
flesta som besökte webbplatsen kommit från en sökning på Google. Han menar också att optimering för 
sökmotorer är en strategi för ett längre perspektiv. På grund av detta går det inte riktigt att mäta hur bra 
jag lyckats med att optimera webbplatsen för sökmotorer än. Man skulle behöva bevaka webbplatsen 
under flera månaders tid för att se några resultat. 
 
Enligt mig är det svåra med optimering för sökmotorer att även om det finns verktyg för hur man kan 
optimera sin webbplats är det inte garanterat att det kommer ge resultat. Det kommer också ta tid att 
utvärdera om man lyckats eller inte. Jag tror därför att för att på riktigt kunna lyckas med optimering för 
sökmotorer bör man bevaka trafiken på sin webbplats under längre tid och vidta åtgärder där man 
märker att det krävs. 
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Jag har skapat en webbplats åt en kund där jag tänkt mobile first för att ta fram ett gränssnitt som hjälper 
användaren att fokusera på det viktigaste, jag har skapat en sidstruktur med navigation som är enkel och 
snabb. Jag har jobbat med olika verktyg för att optimera webbplatsen för sökmotorer och hur bra jag 
lyckats med det får framtiden utvisa. 
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Bilaga  1  –  Wireframes  
 

 
Den första Wireframe som skapades. 
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Andra versionen av wireframe för hem-sidan. 
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Wireframe för hem-sidan med formuläret för att skicka en förfrågan. 
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Wireframe för en statisk informationssida. 
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Wireframe för sidan för samarbetspartners. 
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Bilaga 2 – Skärmbilder från webbplats 

 
 
Skärmbild på hem-sidan. 
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Skärmbild på formuläret för skicka förfrågan. 
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Skärmbild på en statisk informationssida. 
 
 

 
Skärmbild på sidan för samarbetspartners. 
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Skärmbild på sidan för en samarbetspartner. 
 
 

 
Skärmbild på kontakt-sidan. 
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Skärmbild på footern för webbplatsen. 
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Bilaga 3 – Skärmbilder från mobil 
 

 
Skärmbild på hem-sidan i en Iphone 6. 
 

Skärmbild på formuläret för skicka förfrågan i en 
Iphone 6. 
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Skärmbild på en statisk informationssida i en Iphone 6. 
 

Skärmbild på menyn i en Iphone 6. 
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Skärmbild på sidan för samarbetspartners i en Iphone 6. 
 

Skärmbild på sidan för en samarbetspartner i en Iphone 
6. 
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Figure 1 Skärmbild på kontakt-sidan. 


