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Abstract 
This investigation seeks to provide a deeper insight of the scale of the task, which is 
required for an implementation of the search engine optimization tool (SEO) in small 
caps. The study also seeks to increase the general understanding of how SEO works 
as a marketing tool and provide a deeper consideration of the problems that might 
occur during the implementation process and how these problems could be treated 
with the resources that small caps possess.   
 
The study was designed as a case study, in which a full scale implementation of the 
SEO tool was conducted in a small cap, which specialized in the specialty goods 
trade market and desired to implement SEO tool in their marketing of their online 
store. The study is covering every task in the process, with the start of the 
identification of the perceived keywords that the target audience might us, and the 
implementation of new created information on the online store, which also include a 
comprehensive SEO adaption of the entire previous content of the online store.  
 
With the exception of the follow-up torque, this due to the limited duration of the 
project assignment could not be made deeper than a preparation for the follow-up. 
 
To gain a deeper understanding of the problems that arise during the implementation 
and how they were treated, a semi-structured interview was designed and conducted 
with each team member, both during and after the implementation. This for gathering 
the impression from each team member of the problems that they encountered and 
how they had solved the problem based on the task they were working on. Also 
during the entire implementation, every new insight, occurred problem or solution 
was recorded in overall project diary.  
 
The collected data that was obtained from the interviews and the project diary were 
then compared with results from previous made studies and statements found in the 
available theoretical material and from scientific journals or records. 
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Sammanfattning 
Att bygga upp en Internet närvaro i en rymd som ständigt växer är ingen lätt uppgift, 
oavsett vilken typ av webbnärvaro som eftersöks. I detta sammanhang så passar 
uttrycket ”syns och hörs man inte, så finns man inte” riktigt bra och under dessa 
förutsättningar utvecklades sökordsoptimeringsverktyget (SEO). Men är 
implementeringen av SEO i verkligheten så enkel ”för alla” som den har framställts 
och uppfattats och är det verkligen möjligt för ett småbolag att få samma konkurrens 
kraft som ett multinationellt bolag genom att använda sig av SEO och bli mer synlig 
ute på webben, ja detta är fullt möjligt och det är vad denna studie hoppas kunna 
besvara och syftar på. Studien genomfördes hos Overclockers AB även känt som OC 
och är ett småbolag som tillhör specialvaruhandeln och som säljer så väl 
standardiserade datorprodukter till mer kundanpassade. De erbjuder även tjänster i 
form av datorsupport via sin lokala service centrum. 
 
Den huvudsakliga försäljningen har skett över disk i deras butik men en nysatsning 
på bolagets webbutik har inletts. Och där nya önskemål är nu att hitta en mer 
kostnadseffektiv och mer riktad marknadsföringskanal till sin webbutik, detta lede till 
att OC fick upp ögonen för sökordsoptimering. 
Studien utgår från en genomgripande implementering av sökordsverktyget från dess 
början till dess slut. Vars syfte är att öka läsarens insikt i hur SEO verktyget fungerar 
och vilka moment som arbete innefattas av. Studien är utformad så att en jämförelse 
mellan de problem som befintlig teori konstaterat kan genomföras med de faktiska 
upplevda problemen som upptäcktes under själva implementeringsarbetet. 
 
För att kunna ge läsaren denna insikt så har studien utformats som en kombination 
mellan det beskrivande och det förklarande forskningssyftet. Där studien först har en 
mer beskrivande karaktär för att öka förståelsen av SEO verktyget för att sedermera 
gå över till en mer förklarande studie när jämförelserna mellan teorin och den faktiskt 
upplevelserna beskrivs. 
 
Eftersom studien bygger på en jämförelse mellan befintlig teori och från egen 
insamlade upplevelser kring implementeringen så inflikar denna studie mot en 
deduktiv forskningsansats och den insamlade data är av en mer kvalitativ natur, 
eftersom den baseras på ickenumerisk data i form av åsikter och upplevelser.   
 
Datainsamling av den kvalitativa datan har skett genom utformande av en 
projektdagbok där insikter/problem/åsikter har samlats in under arbetets utveckling, 
via observationer under implementeringsarbetet och från strukturerade intervjuer 
med dom aktuella projektmedlemmarna. 
 
Utifrån att studien önskar kunna besvara på hur och varför frågor samtidigt som ett 
fokus ligger på en nutida händelse i form av implementeringen av SEO verktyget i ett 
småbolag vars arbetsmoment samtidigt innehåller olika beteendehändelser som inte 
går att kontroller så föll studien naturligt att formas som en fallstudie. 
 
Dock så krävdes det att ett antal avgränsningar utformades på grund av bristande 
tidsresurser för att vidhålla en tillräkligt hög kvalité på studien. Den första 
avgränsningen som vart jag tvungen att inte gräva djupare än att förklara hur en 
eventuell analysering av implementeringsarbetet skulle kunna gå till väga eftersom 
underlagsarbetet som krävs för att kunna genomföra en ordentlig analys var så pass 
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tidskrävande att det skulle kunna få en egen studie.  Därefter så begränsas studien 
till enbart en av själva implementeringen av SEO i OC:s E-handelverksamhet, det vill 
säga webbutiken och kommer därför inte innefatta den fysiska butiken eller annan 
marknadsföring som utförs utanför E-handelssektorn. 
 
En fullständig värdering av SEO verktyget kunde inte erhållas under denna studie då 
resultat data tog längre tid att samla in än vad som tidigare förutsågs. Det som dock 
gick att utläsa redan från ett tidigt stadium var en positiv utveckling där trafikinflödet 
flyttades och besökare ny som gamla blev omdirigerade till just de önskvärda 
produkterna som OC önskade sälja och som enligt teorin förklarade skulle öka 
chanserna till att få sälja produkten till den köpsugna besökaren.  
 

Studiens huvudsakliga mål var att hitta bevis som styrkte att SEO mycket väl skulle 
kunna anses vara ett pålitligt och ekonomiskt hållbart alternativt som 
marknadsföringsverktyg.  
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1. Introduktion 
I detta kapitel så kommer det allmänna problemet och forskningsförslaget 
presenteras, samtidigt som de identifierade problemen i undersökningen belyses, 
vilket utgör grunden till de frågeställningar som ställs på undersökningen och där 
avgränsningar utformats för att vidbehålla en kvalitativ studie. 
 

1.1 Backgrund till studien 

I samband med att Internet har blivit en allt större del i vardagsrutinerna, till följd av 
bland annat digitaliseringen av världens gemensamma kunskaper och 
globaliseringen av marknader (Han, Wild, Wild, 2010). Det är idag möjligt för dagens 
användare att komma åt en ständigt växande källa av information, samtidigt som 
användarna kan beta av en betydligt större mängd information på kortare tid än vad 
som tidigare var möjligt. Hur detta är möjligt är bara att tacka utvecklingen av bland 
annat sökmotorer som Google enligt ett uttalande av (Fox, 2010). I och med 
utvecklingen av dessa hjälpmedel så har det blivit betydligt enklare för nyttjaren att 
komma åt miljontals digitaliserade dokument, filmer, bilder och andra 
informationskällor. Dessa var förut väl utspridda över hela världen men som nu finns 
tillgängliga, bara några enstaka väl utvalda sökord borta på en dator som är 
uppkopplad till Internet.  
 
Men det är inte enbart tack vare sökmotorer som gjort information mer tillgängligt 
enligt (Fox, 2010). Även tilltagandet av e-mejl eller korta snabbmeddelanden som 
exempelvis Twitters ”Tweets” eller Facebooks ”Messengers”, har ökat antalet 
kommunikationsvägarna som information kan spridas i realtid och nå ut till en stor 
population.             
 
Tillväxten av de sociala nätverken och populariteten hos denna typ av 
internetnärvaro, har även den tagit en allt mer betydande roll hos internet 
användaren. För att inte tala om hur mycket dessa nätverk har blivit en del i dagens 
relationshantering, oavsett om det rör sig om skapandet av nya relationer eller 
underhåll av gamla relationer. Dessa relationer innefattar inte enbart mellan Internet 
användaren själva utan även interaktionen mellan Internetanvändaren och 
konsumentmarknaden. Denna typ av relationshantering har vuxit sig så pass starkt 
den även blivit i en del av många verksamheters kundrelationshantering eller ”CRM-
aktiviteter” (Customer Relationship Management) enligt (Peelen, 2005).  
 
Genom denna interaktion mellan marknader och Internet så utvecklades E-handel 
där försäljning av varor och tjänster över Internet blev en naturlig övergång och som 
fortsatte växa i takt med nyttjandet av Internet. Utifrån denna utveckling så uppstod 
även nya marknadsföringskanaler (Jobber, Fahy, 2009), där en mer direkt riktad 
marknadsföring började användas för att nå ut till kunderna hos E-handels 
verksamheter i form av riktade mejl eller direkt kontakt via sociala nätvärk med flera.  
 
Att bygga upp en Internet närvaro i en rymd som ständigt växer är ingen lätt uppgift, 
oavsett vilken typ av webbnärvaro som eftersöks. I detta sammanhang så passar 
uttrycket ”syns och hörs man inte, så finns man inte” riktigt bra och under dessa 
förutsättningar utvecklades sökordsoptimeringsverktyget (SEO).  
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SEO beskrivs av (Couzin, Grappone, 2006) som är ett verktyg för att just optimera 
webbnärvaron hos utövaren, genom att nyttja ett samarbete mellan utövaren och 
sökmotorer som exempelvis Google. Grundprinciperna för nyttjandet av verktyget är 
den samma oavsett vilken webbnärvaro som eftersöks. Det går nämligen ut på att 
försöka identifiera vilka sökord, som en målpublik till en hemsida använder sig av när 
de väl gör en sökning på en sökmotor. Genom att tillämpa dessa specifika sökord i 
unika informationstexter, som även följer sökmotorernas riktlinjer på relevans inom 
ämnet. Så kommer sökmotorerna sedermera kunna erbjuda dessa texter till sina 
användare.  
 
Men är implementeringen av SEO i verkligheten så enkel ”för alla” som den har 
framställts och uppfattats, det är vad denna studie hoppas kunna besvara och är 
syftet till att denna studie valts att genomföras. 
 

1.2 Pilotföretag 

Overclockers AB (OC) då vid namnet TJ Data startade som en litet enskild firma 
(2000) i källarvåningen i den byggnaden som senare skulle bli aktiebolaget 
Overclockers ABs huvudkontor i Luleå. Bolaget nischade in sig i början främst mot 
överklockning av datorer och datorkomponenter, det rådde vid denna tidpunkt inte 
någon särskild hög konkurrens i Sverige och även om kundsegmentet var litet så 
utvecklades företaget och ökade i omsättning. Dock på grund av den snabba 
utvecklingshastigheten inom datorteknik och främst inom produktionen av 
datorkomponenter, där tillverkarna av datorkomponenterna själva blev bättre på att 
optimera sina egna produkter så fick minskade behovet av överklockade 
datorkomponenter och datorer. Detta ledde till att OC tillslut vart tvungna att nischa 
om sig från överklockning till en mer standardiserad datorbutik för att kunna bedriva 
sin verksamhet, i och med detta ökade även konkurrensen markant samtidig som 
antalet kundgrupper och segment ökade. Problemen som följde med denna 
omplacering var bland annat att OC nu vart tvungna att försöka konkurrera med sin 
lilla butik mot alla andra datorbutiker i Sverige och även mot de stora 
hemelektronikkedjorna som Elgiganten, Media Markt med flera.  
 
Som många andra datorbutiker insåg OC fördelarna med att bedriva en webbutik 
utöver sin fysiska butik och introducerade sin webbutik 2009 (www.oc.nu), men deras 
försäljningsfokus har till största del alltid lutat mer mot den lokala butiken i Luleå via 
en klassisk diskförsäljning. 
 
Webbutiken omsättning låg på ca: 2 miljoner svenska kronor och motsvarade ungefär 
8 % av verksamhetens totala omsättning under verksamhetsåret 2012 som låg på ca: 
23 miljoner svenska kronor enligt (Allabolag.se. Bolagsöversikt ”Overclockers AB” 
2013).  
 
Genom en satsning på sin webbutik önskar OC nu öka sin omsättning dels inom E- 
handeln men även öka sin totala omsättning genom implementering av en mer 
kostnadseffektiv och direkt riktad marknadsföring. Valet av marknadsföringsverktyg 
som möte dessa kriterier och som verkade intressant var sökordsoptimering eller 
SEO (Search Engine Optimization) som verktyget vanligtvis benämns. 
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1.3 Problemområde  

OC skall nu ge sig in i ett marknadsföringsområde inom E-handel där de sedan 
tidigare haft en lägre prioritering och de ämnar försöka utveckla en ny 
marknadsföringsstrategi enligt SEO riktlinjer. Det är begripligt varför en satsning på 
E-handel lockar för ett mindre bolag, då E-handeln i Sverige omsätter ungefär 31 
miljarder svenska kronor och där just hemelektronik är den vanligaste varan enligt en 
undersökning som gjort av (Posten.se, 2012) och där minsta lilla förvärvad 
marknadsandel kan generera en enorm ökad omsättning för en verksamhet. 
 
Samtidigt så betyder denna ökade satsnig på webbutiken att OC nu kommer behöva 
öka sin konkurrenskraft mot redan väl etablerade giganter inom E-handels 
försäljning. Webbutiker så som Dustin Home, NetonNet, Komplett, Inet och 
Webhallen bara för att nämna några av de största konkurrenterna. Dessa bolag har 
redan utfört helhjärtade satsningar på sin E-handelverksamhet, där de fysiska 
butikerna har övergått från den klassiska diskförsäljningen till att fungera mer som 
varudepåer vid utleveranser och som av ren tjänst fortfarande erbjuder sina 
angränsande kunder möjligheten att själva hämta ut sina beställda varor från butiken 
eller välja från ett begränsat sortiment.  
 
Bara för att förtydliga storleksskillnaden mellan OC och dessa giganter så kan en 
jämförelse med Dustin Home som under verksamhetsåret 2012 hade en omsättning 
enligt (Allabolag.se. Bolagsöversikt ”Dustin Home AB” 2013) på 481 miljoner vilket är 
nästan 2000 % större än OC totala omsättning.  
  
Bland de övriga konkurrenterna inom E-handeln så kan även Elgiganten och Media 
Markt placeras in. Likaleddes som deras försäljningsfokus är på de fysiska butikerna, 
så bedrivs även webbutiker för respektive bolag. Dessa genererar en stor mängd 
besökare utan större implementering av SEO, på grund av bolagens redan 
väletablerade namn och övriga aggressiva marknadsföring i så väl TV/radio som 
fysisk reklamutskick. 
 
 

  



10 

 

1.4 Problemställning 

OC har som många andra småbolag från första början inte samma resurser som 
krävs för att kunna konkurrera med jämna steg mot någon av de större aktörerna. 
Däremot så är kraven som ställs på och följderna av en bra SEO implementering 
densamma och baseras inte enbart på storleken hos utövaren tillgångar (även om 
det underlättar). Det betyder med andra ord att OC som småbolag mycket väl kan 
utvecklas och bli en mödosam konkurrent för de större bolagen i framtiden, bland 
annat genom utvecklandet och implementeringen av SEO i sin 
marknadsföringsstrategi. 
 
OC har dock sedan tidigare inte någon större erfarenhet av SEO verktyget innan 
projektets genomförande och deras hemsida som utvecklats innan satsningen på 
SEO kommer därför högst troligt inte vara helt anpassad efter SEO:s riktlinjer. I och 
med denna satsning av SEO i sin marknadsföring så kommer OC bli tvungna att 
genomföra kraftiga förändringar på den aktuella hemsidan under arbetets gång. 
 
Bristen av tidigare erfarenhet kring implementeringen av SEO i en verksamhet 
kommer vara en motvikt och skapa problem för OC. Dels då insikten vart och hur 
implementering av SEO bör utformas på hemsidan saknas och måste därför 
införskaffas innan arbetet kan påbörjas. Likaså så saknas kännedomen om hur det 
faktiska resurskravet är för att kunna genomföra en implementering och hur arbetet 
därför måste anpassas med hänsyn till de egna resurserna. Detta resulterar även till 
frågeställningar kring vilka andra problem som kan förväntas uppstå under arbetets 
gång som en oerfaren brukare av SEO inte känner till. Likväl hur dessa problem 
därefter skall kunna undvikas eller åtgärdas med de resurser som finns tillgängliga 
och i slutändan avgöra vem som skall ta på sig ansvaret. Avslutningsvis så saknas 
även tidigare egen utvecklade nyckeltal som skall kunna användas för att avgöra om 
SEO implementering var lyckad eller inte och hur implementeringen har påverkat 
OC:s verksamhet. 
 
Det övergripande syftet med denna studie är därför att skapa en djupare förståelse 
över hur en SEO implementering kan gynna ett bolag, med hänsyn till ett småbolags 
perspektiv. Dels genom att undersöka hur verktyget fungerar och vilka problem som 
kan uppstå under dess nyttjande. Slutligen baserat utifrån de förutsättningar som ett 
småbolag har med begränsade resurser, undersöka möjligheten för ett småbolag att 
kunna genomföra en lyckad SEO implementering. 
 
Baserat på dessa problemställningar så kan ett övergripande forskningsproblem 
utformas som följande;  
 

Hur kan en implementering av sökordsoptimering hjälpa ett småbolag som 
Overclockers AB att konkurrera mot de större aktörerna inom sin bransch? 
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För att kunna skapa denna förståelse så har forskningsproblemet delats upp i fyra 
mindre forskningsfrågor.  
 
 

1. Hur kan en SEO implementering enklast beskrivas? 
 
 

2. Hur kan momenten som innefattas av en SEO implementering enklast beskrivas? 
 
 

3. Om problem påträffas under implementeringen, varför har dessa uppstått?  
 
 

4. Hur kan dessa problem motverkas utifrån de förutsättningar som ett småbolag 
disponerar? 
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1.5 Nulägesanalys 

I detta avsnitt så kommer de tre största hindrena att presenteras som identifierades 
innan studiens inledande och som sedermera under studiens utveckling förblev 
aktuella.  

1.5.1 OC ”Ett småbolag” med begränsade resurser 

Enligt (Couzin, Grappone, 2006) så även om småbolag tenderar att vara lyhörda och 
ha ett större driv gällande förändring inom organisationen. Så lider de vanligtvis av 
begränsade resurser antingen i form av små budgeter eller också av en begränsad 
personalstyrka enligt ett uttalande från.  
 
Det är inte ovanligt att personalen i ett småbolag redan har mer än en arbetsuppgift, 
vilket begränsar dem från att ta på sig ytterligare arbetsuppgifter och så är även fallet 
för OC. Utmaningen blir därför att försöka hitta den mest kostnadseffektiva SEO 
metoden och tillämpa arbetet på en sådan nivå som passar den redan ansträngda 
personalstyrkan.  
 
De två tyngsta fördelar som dock följer med att arbete i små organisationer tillskillnad 
från större är främst; mindre byråkrati eftersom hierarkistegen är kortare och mer 
intim. Vilket resulterar i att implementeringsarbetet kan fortskrida snabbare och 
enklare, samtidigt som att det är lättare att arbeta från grunden och börja om från 
början och SEO anpassa ett litet bolag än ett mer väletablerat bolag.    

 

1.5.2 Ett nära samarbete med en icke påverkningsbar 3:e part 

I och med att en stor del av SEO implementering går ut på ett nära samarbete med 
sökmotorer som exempelvis Google. Vars huvuduppgift går ut på enligt (Fox, 2010) 
att läsa in och därefter dela med sig av den publicerade informationen från hemsidor 
till sökmotorns egna användare. Detta medför en övervägande risk att en 
intressekonflikt kan utvecklas mellan den granskade verksamheten och sökmotorn. 
Dels från verksamhetens sida som har lagt ner dyrbar tid och resurser under 
utvecklingen av SEO implementeringen och önskar därför få se ett resultat i samma 
stund som underlagsarbetet är slutfört, så fungerar det dock inte. 
 
I själva verket så förhindras möjligheten att se ett reellt resultat på implementeringen 
av sökmotorerna. Genom att sökmotorerna själva avgör när en indexering av den 
nya informationen skall ske. En indexering genomförs först när en planerad 
genomsökning av specifik information på Internet är aktuell för sökmotorn. 
Informationen måste dessutom vara relevant till ämnet eller innehålla sökorden som 
en sökmotors användare nyttjat vid sina sökningar. I samband med att sökmotorerna 
finner att de har en begränsad tillgång av information kring sökorden som de kan 
erbjuda sina användare så genomförs nya indexeringar eller en utökad frekvens av 
genomsökningar på Internet inom ämnesområdet eller på själva sökordet. 
 
Likaså genomförs dessa genomsökningar irrationellt, detta för att motverka 
övervakning av sökmotorernas rutiner och därmed minimera risken för eventuella 
anpassningar av informationsutflöden från de granskade hemsidorna. Dessutom så 
är det sökmotorn och inte den granskade hemsidan som avgör vilken sida som anses 
vara relevant eller inte, vilket kan leda till att en helt annan informationssida på en 
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hemsida än den tilltänkta blir indexerad och presenteras för sökmotorns användare. 
Det är framförallt ett stort problem för webbutiker där ”fel” indexerade sidor kan leda 
till bortfall av potentiella kunder bland besökarna. 
 
Sökmotorer är inte enbart kräsna över vilken information som önskar ta del av. Exakt 
hur de värdesätter informationen och vad som de anser är relevant, baseras på 
hemliga algoritmer vars totala antal faktorer och viktningen mellan dessa faktorer är 
okända för de granskade hemsidorna. Dessa algoritmer genomgår dessutom 
ständiga förändring, där sökmotorer som Google kan när som helst utan 
försiggående avisering till berörda parter ändra på antalet faktorer eller viktningen av 
dessa faktorer i sina algoritmer.  
 
Det kan i sin tur resultera i att en hel SEO kampanj kan bli verkningslöst över en natt, 
utan att den berörda parten får någon djupare insikt om den verkliga orsaken till 
förändringen eller varför material som anses inaktuellt. Där den enda fingervisningen 
som tilldelas är att hemsidan anseende tydligen har sjunkit genom sänkt Page 
Ranking och eller förlorade placeringar på sökmotorernas organiska sökresultat. 

 

1.5.3 En bransch som lider på grund av en nedåtgående konjektur och 
hög konkurrens 

I samband med att denna studie skall genomföras så råder det en ekonomisk 
lågkonjunktur i Sverige men som är på återhämtning enligt en rapport skriven av 
(Svenskt Näringsliv, 2013). Dock har lågkonjunkturen till skillnad från vad rapporten 
påstår påverkat försäljningen negativt för sällanköpsvaror och bland de drabbade 
hittas detaljhandeln och specialvaruhandeln som innefattas av hemelektronik 
produkter och andra varor som är en del av OC sortiment. Samtidigt så föreligger det 
fortfarande en hög konkurrens och ett priskrig mellan de stora aktörerna på 
marknaden som ligger bland annat till grunden för att två stora 
hemelektronikkedjorna OnOff och Expert begärdes i konkurs under juli 2010 
(Alexandersson, 2011) respektive september 2012 (Karlsson, Nelson, Wallroth, 
2012).  

 

  



14 

 

1.6 Avgränsningar  

Utifrån de förutsättningar som erhållits främst gällande den tillgängliga tidsresursen 
för utförandet av studien, så krävdes det att ett antal avgränsningar utformas på 
studien, detta för att kunna vidbehålla en tillräckligt hög kvalité på studien. Den första 
avgränsningen som utformades var att begränsa djupet av analyseringsmomentet, så 
istället för att genomföra en komplett analys så kommer detta moments 
genomförande istället enbart att beskrivas. Eftersom underlagsarbetet som krävs för 
att kunna genomföra denna analys är så pass omfattande och tidskrävande att den 
skulle kunna kräva sin egen studie. Övriga moment som valts att fokusera på blir 
därför uppstarten, utvecklingen och till slut implementeringen av 
sökordsoptimeringsverktyget i småbolaget verksamhet. Därefter så avgränsas 
studien ytterligare till enbart implementering av SEO inom småbolagets E-
handelverksamhet. Det vill säga OC:s webbutik (www.oc.nu) och kommer därför inte 
innefatta den fysiska butiken eller andra marknadsföringskanaler utanför E-
handelssektorn. 
 
 

1.7 Projektgruppens uppdelning och arbetsuppgifter 

Projektgruppen bestod av fyra medlemmar som hade en aktiv roll under 
implementeringsarbetets samtliga faser. Deltagarna var Fredrik Karlsson som hade 
till uppgift att vara projektets gruppledare, Niklas Tiensuu som hade den 
övergripande rollen som controller för projektet och skulle gå igenom materialet som 
projektgruppen tillhandahöll följde bolagets värderingar och utsatta mål. Mattias 
Pedersen som var OC:s webbutvecklare som hade till uppgift att sköta 
programmeringen och uppdateringen av OC:s webbutik enligt SEO:s riktlinjer. Den 
sista medlemmen i projektgruppen var författaren av denna studie och fungerade 
som en extern konsult vars uppgift var att genomföra själva implementeringen av 
SEO-verktyget i OC:s verksamhet. Genom konsultens observationer och 
dokumenterade upplevelser under implementeringsarbetet i form av en 
projektdagbok så lades grunden för denna studie.   
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1.8 Disposition(Se över kapitel att dessa stämmer)! 

Syftet med detta avsnitt är att ge er läsare en snabb överblick på rapportstrukturen av 
denna studie, enligt fig. 1. 
 

 Kapitel 1 - presenterar det allmänna problemet och utvecklingen av 
problemställningstagande samt frågeställningarna som utvecklats i studien. 
Avslutningsvis presenteras även de avgränsningar som gjorts och varför 
dessa valdes. 

 

 Kapitel 2 - kommer ge läsaren en teoretisk översikt av den aktuella litteraturen 
för att få en djupare förståelse över SEO implementerings omfattning.  

 

 Kapitel 3 - förser läsaren med en resumé över det metodiska 
tillvägagångssättet som finns tillgängliga och vilka som valdes för denna 
studie. 

 

 Kapitel 4 - introducerar en förkortad framställning av SEO implementeringen 
på OC och diskussion angående upplevda problem . 

 

 Kapitel 5 – förevisar de dragna slutsatserna på den verkställda studien med 
tillhörande rekommendationer. 
 

  

  

Kapitel 1  
Introduktion 

Kapitel 2 
Teori 

Kapitel 3 
Metod 

Kapitel 4 
Implementering 

& diskussion 

Kapitel 5 
Slutstats & 

rekommendation 

Figur 1 - Överblick på samtliga kapitel som ingår i rapporten 
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2. Teori 
I detta kapitel så kommer en teoretisk översikt presenteras med relevanta teorier och 
modeller som kopplas till forskningsproblemet samt de relaterade frågeställningarna. 
Teorin skapar en grund för vidare analys och ökad förståelse kring ämnet SEO och 
dess inverkan på en verksamhets marknadsföringsstrategi. 

 

2.1 Sökordsoptimering ”SEO”  

Enligt ett utlåtande från (Grappone, Couzin, 2010) så ansågs SEO inte vara särskilt 
komplicerat av många verksamheter, där den gemensamma synen på SEO snarare 
var: 
  

Att vem som helst efter lite läsning kommer kunna implementera SEO i sin 
verksamhet. 

 
Det finns även verksamheter som anser att SEO inte behövs, då SEO inte betraktas 
som ett ”riktigt” marknadsföringsverktyg. Mentaliteten som delas hos dessa 
verksamheter anser att allt som behövs är ”ett bra innehåll av texter” på en hemsida 
och anses hemsidan bra hos en sökmotor så kommer resterande sökmotorer att följa 
efter.  
 

Samtidigt som det finns en viss sanning i detta uttalande så är det fortfarande ett 
felaktigt påstående. 

 
SEO kanske inte är ett renodlat marknadsföringsverktyg men likväl så kan den 
kategoriseras som en hybrid, där SEO bland annat innehåller aktiviteter och 
marknadsföringskomponenter som används kontinuerligt inom renodlad 
marknadsföring som exempelvis; konkurrentanalyser, kundanalyser och 
segmentering.  
 
SEO kan inte heller kvalificeras som ett PR-verktyg, men även här innehåller SEO 
aktiviteter som omfattas av PR-verktyg som till exempel övervakning av en 
verksamhets rykte på webben och där en etablering samt underhåll av ett varumärke 
sker enligt (Dwyer, Tanner, 2009).  
 
Enligt (Grappone, Couzin, 2010) SEO skulle enklast kunna placeras som ett 
kontinuerligt utvecklande verktyg inom E-marknadsföring och trots sin invecklade 
konstruktion så har SEO en väldigt tydligt fundamentalt mål nämligen att fånga in den 
utvalda publiken och erbjuda dem precis den produkt eller tjänst som de eftersöker.  
 
Till skillnad från de klassiska marknadsföringsverktygens syn på kunden, som 
antingen beskrivs eller kategoriseras kring termer av deras demografiska ålder, kön, 
status i samhället med flera. Så ligger fokuset istället på hur den generella besökaren 
söker efter en specifik produkt eller tjänst. 
 
SEO kan med andra ord rubriceras som en metod vars syfte går ut på att skapa en 
helhetssyn över en verksamhets totala webbnärvaro. Vilket inkluderar att först öka 
den interna förståelsen för webbplatsens utsatta mål. Därefter matcha webbplatsens 
innehåll och den sociala utåtriktningsstrategin gentemot dessa mål. För att 
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sedermera övergå till övervakning och till ett kontinuerligt förbättringsarbete av 
verksamhetens online prestation med hjälp av analysering och experimentering. 
Denna process skall upprepas fram till dess att verksamheten önskar avsluta sin 
webbnärvaro. Dessa aspekter av online optimering oavsett om du väljer att kalla det 
för SEO eller ger det ett annat namn förblir homogent och kommer inte att förändras. 
 

Utan hänsyn till hur komplicerat SEO nu kan anses vara, så har detta arbete 
sammanfattats med två enkla huvudaktiviteter; skriva relevanta och läsbara texter för 

sökmotorns robotar och därefter placera dem synligt på hemsidan så att robotarna 
ska ha en möjlighet att kunna indexera texten och därefter ranka sidan. 

 

2.1 Problemsvampen 

Det är av stor vikt för företag som är verksam inom E-handel att förstå hur 
affärsmiljön fungerar enligt (Doohwang, Jung, 2013) och hur utsatta företagen är 
genom att vara del av Internet rymden. I denna här typen av miljö så kan information 
nämligen både hittas eller delas mellan aktörer i realtid och spridas till en stor 
population under väldigt kort tid. Detta beror främst på de sociala nätverken, olika 
ranking hemsidor eller forum hemsidor. Information som sprids mellan dessa aktörer 
kan antingen vara positiv eller negativ i form av rekommendationer eller klagomål på 
företaget från tidigare kunder och det är därför av stor vikt att företagen inser dels 
fördelarna men framförallt riskerna som kommer med denna typ av 
informationsdelning. 
 
Tack vare att aktörerna kan gömma sig bakom ett alias vilket ger skribenten en vis 
känsla av anonymitet så finns det en övervägande risk att en besviken kund kan välja 
att ge orättvisa och hänsynslösa bedömningar med syfte att skada ett företags rykte 
och tack vare den snabba spridningsmöjligheten som finns så kan detta försök även 
lyckas. Men det är inte enbart den enskilda kunden som valt att utrycka sitt missnöje 
som är en risk utan även de missnöjda kunderna som bolaget inte känner till.   
 
Bakgrunden till denna risk kan förklaras med hjälp av problemsvampen som beskrivs 
av (Bergman, Klefsjö, 2010) som förhållandet mellan antalet missnöjda kunder och 
hur många klagomål från dessa missnöjda kunder som når ut till företaget. 
Genomförda undersökningar inom området har noterat att enbart cirka fem procent 
av de missnöjda kunderna faktiskt delar med sig av sina klagomål till det berörda 
företaget eller leverantören.  
 
Däremot delas detta missnöje flitigt mellan vänner, arbetskamrater och bekanta och 
illustreras enligt figur 2. Det är därför viktigt att företaget aktivt jobbar med att försöka 
nå ut till sina kunder och försöka hitta de missnöjda kunderna och snabbt kunna 
utföra åtgärder för att minska missnöjet hos kunden genom att ta sitt ansvar då ett 
missnöje framkommer. På så vis undviks en negativ ryktesspridning som potentiellt 
kan skada företagets varumärke.  



18 

 

På samma vis som den sociala 
nätverkan kan sprida ut negativ 
ryktesspridning hos missnöjda 
kunder så är det även en möjlig kanal 
för företag att försöka nå ut till de 
missnöjda kunderna och där försöka 
åtgärda missnöjet eller åtminstone 
visa ett intresse av att vilja hjälpa 
missnöjda kunder. 

 

 

 

 

 

2.2 Så fungerar en sökmotor  

Grundprincipen bakom hur en sökmotor fungerar kan enklast beskrivs av dess 
nämligen sökmotorns robotar eller spindlar som de även kallas. Enligt (Fox, 2010). 
Robotarna är ett mjukvaruprogram som läser och kopierar text rader som finns på en 
hemsida och placerar dessa i sin tur i en kraftfullare central motor som analyserar 
och rankar informationens värde enligt sökmotorns logaritm.  
 

Det är denna aktivitet som refereras till sökmotorernas ”indexering av text” 
 
Det finns många olika metaforer över hur sökmotorerna arbetar, ett exempel är att se 
sökmotorernas robotar som arbetsmyror från en myrstack där myrstacken kan 
jämföras med sökmotorns centrala motor enligt (Couzin, Grappone, 2006). Myrorna 
har till uppdrag att hitta mat, där maten i sin tur kan ses som de eftersökta HTML 
texterna som erbjuds från de tillgängliga hemsidorna på Internet. För att hitta maten 
så måste myrorna resa längs raka och obehindrade vägar med andra ord via HTML 
länkar eller URL koder. Genom att följa dessa vägar så hittar myrorna mat längs 
vägen och så fort en myra har hittat mat så beger sig myran tillbaka till myrstacken 
och placerar maten i dess lager, vilket kan jämföras med sökmotorns databas. 
Tusentals myror skickas iväg samtidigt för att utforska och samla in mat över hela 
internetvärlden, men om vägen blockeras på något sätt genom att webbutvecklaren 
nekar sökmotorn tillträde eller att problem uppstått på hemsidan server så det tar för 
lång tid att komma åt maten så ger myran snabbt upp och går vidare. Om det inte 
finns någon mat som myran gillar det vill säga finns ingen relevant information, så tar 
myran inte med sig något till stacken. 
 
För att avrunda det hela så kan sökmotorerna ses som enorma databaser, som 
innehåller bitar av texter som har samlats ihop från miljontals hemsidor från hela 
internetvärlden. Det som startar upp en sökmotor är en sökning från dess användare 

Figur 2 Problemsvampen är en illustration på förhållandet mellan antalet missnöjda kunder och antalet klagomål 

som når företaget och risken som finns med att inte ta hänsyn till de missnöjda kunderna 
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där sökmotorn tar fram förslag på relevanta hemsidor som finns i dessa databaser 
och som innehåller just det specifika sökordet som användes i själva sökningen. 
Dessa förslag presenteras i ett sökresultat bestående av 10 förslag per sida och är 
rankade efter den hemliga algoritmen.  
 
Det är okänt hur många faktorer som påverkar det slutgiltiga rankingen på en sida, 
men som start på jakten av högre rank så måste hemsidan kunna förse 
sökmotorernas robotar med HTML texter och detta via bra utformade HTML länkar 
för att ge robotarna raka och obehindrade vägar till texten. 
 
Ett återkommande problem som dock uppstår varje gång en sökmotors robotar 
besöker en hemsida. Grundas på robotarnas programmering, som går ut på att få 
spindeln att uppföra sig som vanliga besökare och därför använda sig enbart av de 
tillgängliga interna länkningarna och andra kanaler som finns för att kunna orientera 
sig på hemsidan. Robotarna skall även bara ta del av den information som är 
tillgänglig för hemsidans besökare, problemet är dock den att robotarna bara kan 
läsa ren HTML text. Det betyder att en spindel inte kan se bilder eller andra grafiska 
attribut och indexerar därför inte denna typ av information, robotarna är 
programmerade att härma den mänskliga besökaren men deras intellekt och 
kreativitet går inte att jämöra med den mänskliga besökaren.   
 
Sökmotorernas robotar kan därför inte påstås ha samma ”syn” som den mänskliga 
besökaren och vem skall då hemsidan anpassa till? Om hemsidan enbart anpassas 
till robotarna i jakt på högre rank så kommer resultatet bli en högt rankad hemsida 
som enbart består av en vit bakgrund och svart text, vilket inte kommer att attrahera 
några mänskliga besökare och går helt enkelt emot konceptet bakom en webbutik. 
Som måste fånga in uppmärksamheten hos sina besökare och få dem i inköpstankar 
inom loppet av sekunder, detta göras bland annat med hjälp av bilder och andra 
grafiska attribut, allt för att få hemsidan att sticka ut mot sina konkurrenter. Vilket i sin 
tur går emot robotarnas natur och det är det här problemet som webbdesigners får 
tackla med dagligen.        
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2.3 Rankingsystemen för organiska webbsökningar  

Det går inte att jobba med SEO verktyget utan att komma i kontakt med termen 
”ranking” som kan enklast kan beskrivas som en måttstock på hur relevant 
sökmotorerna anser att informationen på verksamhetens hemsida är. Ju högre en 
hemsida har rankats desto mer relevant och autoritär anses hemsidans information 
vara enligt (Fox, 2010).  
 
Det totala antalet faktorer som påverkas det slutgiltiga rankingresultatet är okänt, 
men det finns några faktorer som har framträtt genom omfattande experimentering. 
Vars resultat visat sig ha en vis påverkan på den slutgiltiga rankingen av en hemsida. 
Som exempelvis närvaron av en naturlig bissering av specifika sökord i skriven text 
samt sökordets närvaro i sidans huvudrubrik. Även inläkningar från andra högt 
rankade externa sidor till den egna hemsidan värderas högt likaså informationens 
ålder (hur länge informationen varit på hemsidan) som vid detta tillfälle främst 
påverkar sökmotorns uppfattning av informationens auktoritet.  
 
På motsvarande sätt så rankas även hemsidor bättre vars servrar snabbt och enkelt 
kan förse besökarna (främst robotarna) med den eftersökta informationen. Genom att 
programmera och utforma hemsidan så att den underlättar sökningar, optimerar 
antalet sidor och internlänkningar på hemsidan, så kan man öka hastigheten på 
hemsidans server. Vilket är resultatet av det minskade antalet uppdateringar som 
krävs mellan aktiviteterna som utförs på hemsidan, så att spindeln kan använda sin 
begränsade tid för att indexera fler sidor istället för att vänta på att sidor skall laddas 
upp enligt (Couzin, Grappone, 2006). 
 
Det är dock viktigt att känna till att rankingen för den organiska webbsökningen 
enbart är för den enskilda sidan medans PageRankning som kommer presenteras i 
följande avsnitt baseras på samtliga sidors enskilda rankingresultat för hela 
hemsidan och är det totala rankingvärdet för hemsidan. 

2.3.1 PageRankning  

PageRank är en mätmetod som utvecklades av Larry Page och Sergey Brin på 
Standford´s universitet 1996 och den tros utgöra grundpelaren för utvärderingen av 
information för sökmotorn Google enligt (En.wikipedia.org, 2013).  
 
Enligt (Langville, Meyer, 2006) så utgår PageRank utvärderingar på information 
genom en numerisk viktning av varje extern länk som beräknas gentemot relevansen 
av informationen mellan de olika källorna till länken detta styrker även (Fox, 2010). 
Samma viktning utförs även på ranking resultaten som hemsidans organiska 
webbsökningar fått. Dessa två olika viktningar utgör grund för hemsidans totala 
PageRank. Utöver relevansen av information mellan källorna så har det visat sig att 
även förhållandet mellan kvalité och kvantitet för både externa och interna länkar har 
en betydelse för detta mätresultat.  
 
För att beskriva konceptet bakom Pr på ett enklare sätt så kan samtliga länkar till en 
hemsida motsvara en tilldelad röst, denna röst graderas automatiskt av Google 
genom ett sofistikerat tilldelningsprogram som går igenom hela det universum av 
sammanlänkade sidor på Internet, vilket tillsammans med relevansen och 
auktoriteten hos informationen på dessa sidor ger en slutgiltig sammanställd 
gradering på Googles 10 gradiga skala.  
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10 är den mest eftertraktade rankingen, men det är väldigt sällsynt. Vad som är 
viktigt att känna till är att denna skala inte är linjär, vilket betyder att differensen vad 
som krävs för att uppnå kriterierna för de olika graderingarna varierar kraftigt mellan 
stegen där exempelvis steget från graderingen fem till sex är mycket större än för 
steget mellan graderingen fyra till fem. 

 
Notera att även om en sida har blivit högt rankad av Googles så betyder det inte alltid 
att det automatiskt kommer leda till en bättre placering på Googles sökresultat, även 
om det är vanligare att se en högt rankade sida på toppen än en lägre rankad sida. 

 
Så just på grund av PageRank och Goggles nuvarande position som den mest 
frekvent använda sökmotorn ute på webben. Så utgör dessa två grunden till varför 
den aktuella besattheten som cirkulerar kring länkdelning inom SEO samfunder.  
 
Där insamlandet och försäljning av länkplatser mellan webbplatser har ökat så pass 
kraftigt de senaste åren att Google tvingats till att modifiera sitt värderingssystem för 
länkning och där framförallt nedvärderingar av vissa typer av länkar har fått utfärdats. 
Dessa nedvärderingar rör sig bland annat om länkar vars ursprung kan spåras till så 
kallade länkfarmar eller länkar mellan hemsidor vars informationsinnehåll inte är 
relevanta med varandra till exempel ett antikvariat och en byggfirma skulle länka 
mellan sig. 
 
För övrigt är det också viktigt att känna till att PageRank utvärderingar sker precis 
som indexeringen av texter hos sökmotorer det vill säga efter schemaläggningar och 
även dessa värderingar utförs med irrationella intervaller, vilket i sin tur betyder att de 
utfärdade Pr betygen kan vara flera månader gamla och baseras på information som 
inte längre är tillgänglig på hemsidan eller som har ersatts av ny information.    
 
Trots detta så är PageRank fortfarande en någorlunda bra indikation på vad Google 
anser om verksamhetens hemsida. För att kunna nyttja och fortsätta att arbetet med 
Pr utan att stirra sig blind på ranking resultatet, så krävs det att bolaget utgår från en 
helhetssyn där vetskapen om att Googles algoritm inte enbart baseras på länkning 
och att en hög PageRank inte automatisk kommer generera en bättre placering på 
sökresultaten. 

2.3.2 Syftet bakom en hög placering på sökresultatet  

I och med att sökmotorer bland annat kanalisera uppmärksamheten hos miljontals 
användare och samtidigt generera stora intäkter för webbplatser genom sin 
annonsering så har sökmotorerna säkrat en maktposition inom Internet världen. Det 
är numera ett faktum att hälften av alla besökare som en hemsida får genereras via 
en sökmotor snarare än från en direkt länk på en annan webbplats enligt (McCarthy, 
2006). Dessutom visar studier som gjorts på internetanvändarens sökbeteenden på 
sökmotorer att uppemot 73 procent av användarna aldrig ser bortom den första 
resultatsidan, innan de provar på ett nytt sökord eller gör en ny sökning. 
Sannolikheten att en besökare därför skall klickar på en länk till en verksamhets 
hemsida sjunker ju lägre placerad en sida är på sökresultatet. Detta ligger till grund 
för den stora konkurrensen och jakten av höga placeringar på sökmotorernas 
resultatlistor enligt (Fox, 2010).     



22 

 

2.4 Typer av trafikinflöden via SEO 

Det finns i huvudsak tre olika typer av trafikinflöden som kan genereras av SEO.  
Dessa tre trafikinflöden kommer att summeras i detta avsnitt för att ge en 
övergripande insyn på avvikelsen mellan dessa trafikinflöden och hur SEO arbetet 
genomförs för varje enskild trafiktyp.  

2.4.1Söktrafik 

Söktrafiken motsvarar de besökare som en hemsida får via sökmotorer. Där 
användarna har sökt efter information med hjälp av utvalda sökord, med hjälp av 
samma sökord så går sökmotorn igenom hela sin databas av indexerade 
informations texter och försöker därefter identifiera de mest relevanta och 
konsekventa styckena som innehåller just dessa sökord och presenterar dessa 
hemsidor i ett rangordnat sökresultat. Sökresultat består vanligtvis av 10 stycken 
förslagna hemsidor (organiska webbsökningar) per sida. Samt ett antal betalda 
annonsplatser där verksamheter har valt att betala sökmotorn en avgift för att få 
bättre placeringar på sökresultaten och för det specifika sökordet. 

2.4.2 Den organiska webbsökningens uppbyggnad 

Enligt (Couzin, Grappone, 2006) och (Fox, 2010) så delas sökresultatet eller den 
organiska webbsökningen vanligtvis upp i de tre delar; HTML Sidtitel, URL kod och 
Meta beskrivning, men ibland kan man även se hemsidor som använder sig av Meta 
nyckelords taggar enligt figur 3. 
 

 
Figur 3 Illustrerar hur en Figur 3 illustrerar hur en organisk sökresultat är uppdelad 

  
 

1. Överst på sökresultatet (vanligtvis i blå och klickbar text) så har vi HTML 
sidtiteln, vilket är en den allra viktigaste texten för att kunna maximera 
exponeringen på resultatsidan. Texten skall vara kortfattad, unik och skriven 
på ett övertygande sätt för att på bästa möjliga sätt sammanfatta vilken 
information som besökaren kommer åt.  
 
Här skall även det utvalda sökordet inkluderas som anses bäst lämpade för att 
beskriva innehållet på den tänkta målsidan, samtidigt på grund av den 
begränsade ytan så rekommenderar teorin att en fokus skall läggas på 
maximalt tre nyckelord som matchar innehållet och utöver sökordet så skall ett 
av dessa nyckelord vara organisationsnamnet som förenklar differentieringen 
mellan den egna verksamheten sidor med konkurrenternas.  
 
Varför det är viktigt att se till att samtliga HTML sidtitlar blir unika beror på att 
konkurrensen är hög nog som den är så därför är det fördelaktigt att inte 
skapa intern konkurrens mellan sidorna på hemsidan genom att använda 
identiska rubriker. Genom att skriva unika titlar för varje HTML sidtitel så kan 
nya inkörningsvinklar uppstå för varje sida och därmed ge varje målsida 
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chansen att få glänsa på sina egna meriter. 
 

2. Under HTML sidtiteln är URL koden placerad (i grönt), som beskriver vägen till 
den tänkta målsidan för besökaren. URL koden skall även den innehålla det 
önskade sökordet och detta skall ske redan vid programmeringen av den nya 
sidorna på hemsidan. Men här exponeras samtidigt ett övergripande problem 
inom den E-handelanpassad SEO. Där den allmänna SEO teorin uttrycker en 
eftersträvan av att minimera antalet URL koder på en hemsida, samtidigt som 
källkodsträdet (längden på URL koden) skall vara så kort som möjligt för att 
underlätta informationssökandet. Detta går emot principerna för uppbyggandet 
av en webbutik vars hemsida kan bestå av hundratals upp till tusentals olika 
URL koder, där varje enskild produkt nämligen kommer ha sin egna URL kod.  
 
Det är därför viktigt i dessa sammanhang att ha en klar övergripande struktur 
på hemsidan (från första början), där de utvalda sökorden får fungera som 
huvudkategorier. Till exempel om en webbutik tror att ett av de sökord som 
deras besökare skulle använda sig av är bildskärmar; så måste de bygga upp 
strukturen på sin webbutik så att med så få steg som möjligt från deras 
startsida (www.oc.nu) ledder trafiken till en unik sida som hantera information 
om just bildskärmar och att detta sökord exponeras tillräckligt mycket på 
denna sida. Vilken URL kod som presenteras i själva sökresultatet avgörs av 
sökmotorerna själva och kan inte påverkas av den granskade hemsidan. Det 
beror på att URL är kopplade till enskilda sidor på hemsidan och om 
sökmotorn finner en annan sida mer relevant för sökordet så kommer den 
sidan med tillhörande URL kod att presenteras istället för den önskvärda.   
 
 

3. Under den gröna URL koden placeras Meta beskrivningen, vilket är den svarta 
mer utförligt beskrivande texten om sidans innehåll. Till sitt förfogande har 
webbutvecklaren enbart 156 tecken inkluderat mellanslag (allt över 156 tecken 
kommer inte synas på själva sökresultatet). Med hjälp av dessa 156 tecken så 
skall webbutvecklaren försöka beskriva vad besökaren kan förvänta sig hitta 
för information på målsidan som sökresultatet ledder till.  
 
Enligt teorin så skall meta beskrivningen hållas kort och informativ och rikta sig 
mer mot att förklara ”om oss” och inte ”köp av oss” även här går den allmänna 
teorin emot principen bakom E-handels anpassad SEO där meta 
beskrivningen är den enda platsen som en verksamhet kan skriva en säljande 
text som får det egna verksamheten att differentiera sig från konkurrenterna. 
För övrigt så skall texten göras unik av samma anledning som titelrubriken för 
att undvika intern konkurrens samt att texten skall gå att para ihop med ovan 
berörda titel utan att upprepa titeln. Observera! Även i denna text så skall 
sökordet vara inkluderat. 
 
Meta beskrivningen är en av de få texter som webbutvecklaren kan bestämma 
vad sökmotorn skall visa för besökarna, dessutom finns möjligheten här att 
exponera sökordet mer än om webbutvecklaren inte skulle skriva någon egen 
meta beskrivning och istället låta sökmotorn välja ut ett stycke som den anser 
är relevant från målsidan innehåll.    
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4. Under Meta beskrivningen även om det blir allt ovanligare att se så väljer en 
del webbutvecklare att skriva in Meta tags, vilket är fler sökord som de anser 
är relevanta till innehållet på hemsidan. Till exempel om ett organiskt 
sökresultat ledder till en sida som har information rörande olika grafikkort för 
datorer. Så kan ett typiskt exempel på en meta tag vara namnet på tillverkaren 
av ett specifikt grafikkort eller ett önskvärt attribut hos grafikkortet, som 
webbutvecklaren misstänker är viktigt för deras besökare. Dessa ord punktas 
därför upp för att fånga upp ytterligare möjligheter att representeras om dessa 
sökord skulle användas vid en sökning.  
 
Denna metod var mer användbar i ett tidigare skede, numera på grund av 
sökmotorernas ständiga utveckling av sina algoritmer, så har sökmotorerna 
blivit ”smartare” och känner därför igen relevansen hos andra ord kring 
sökordet utan större hjälp av tags. Med andra ord så har meta tags förlorat allt 
mer av sitt syfte och många verksamheter struntar helt enkelt att använda 
dem. Om något så skall dessa ord istället användas i sidans informationstext 
för att öka dess relevans.            

2.4.3 Hänvisningstrafik 

Hänvisningstrafik motsvarar all trafik som har härletts från (vanligtvis) en annan 
extern hemsida via länkar till en verksamhets egen hemsida. Men hänvisningstrafik 
kan även fås av egna interna sidor via internlänkning mellan sidorna på hemsidan. 
Exempel på extern hänvisningstrafik är bland annat besökare som kommer via 
länkningar från andra sociala nätverk så som Twitter, Facebook och Wordpress. De 
sociala nätverken har under de senaste åren vuxit sig allt strakare och blivit en 
naturlig väg för många verksamheter att nå ut till sina intressenter. Samtidigt tack 
vare att besökaren aktivt valt att vilja veta mer om företaget så har de också godkänt 
att företaget kan ta kontakt med dem, via direktutskick av meddelanden, nyhetsbrev 
med mera. Dessa direktutskick innehåller samtidigt oftast länkar av olika slag till 
företagets produkter, tjänster eller hemsida. Wordpress fungerar i sin tur som en 
intern blogg för verksamheten, där företaget kan välja att skriva om allt som händer 
under den dagliga verksamheten eller använda bloggen som en nyhetsankare där så 
fort som något unikt har inträffat hos företaget så kan företaget dela med sig av 
informationen till sina prenumeranter. 
 
Andra vanliga källor till hänvisningstrafik är närvaron och delaktigheten på olika 
forums hemsidor som förslagsvis www.sweclockers.se eller prisjämförelse hemsidor 
och ranking sidor som www.pricerunner.se. Utöver så fås mycket hänvisningstrafik 
via klassiska länkbyten mellan olika relevanta verksamheter eller genom betalda 
annonser på så väl sökmotorer som externa hemsidor.        

2.4.4 Direkt trafik 

Direkt trafik motsvarar precis som namnet uttrycker, trafiken som kommer direkt från 
en webbläsare och inte via en länk eller en sökmotor. Där besökaren har skrivit in 
hemsidans webbadress direkt i webbläsaren eller URL koden för en specifik sida på 
hemsidan. 
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2.5 SEO-utmaningar  

Det är viktigt att känna till att det inte finns ett färdigt SEO koncept som passar alla 
verksamheter och som tydligt beskriver hur SEO skall användas. Hur SEO skall 
användas varierar mellan olika branscher, vilken marknad som verksamheten är aktiv 
i samt vilken kundsegment (målpublik) som en verksamhet söker efter. Att dessutom 
vara inriktad på flera marknader och försöka sälja sina produkter eller tjänster till fler 
olika kundsegment (vanligt inom E-handel) ökar sedermera också antalet SEO-
utmaningar enligt (Couzin, Grappone, 2006) vilka skall försöka resumeras under 
detta avsnitt. 

2.5.1 B2B marknader 

Hemsidor som inriktar sig mot B2B marknader har i princip samma fördelar som 
utmaningar oavsett om deras verksamhet är stor eller liten. Båda verksamheterna 
har en nischad målpublik, som bolagen är beroende av och där bolagen med största 
sannolikhet också har en bra uppfattning över vilka målpubliken är. Detsamma gäller 
även för verksamheternas konkurrenter. Det går nämligen i denna marknad att 
placera ut enskilda kunder och konkurrenter i tydliga kategorier eller fack. Beroende 
på vilken verksamhet som kund respektive konkurrent närvarar i exempelvis; 
restaurang/catering eller byggbranschen och så vidare. Kunderna kanske inte 
vanligtvis går att hitta under ett och samma tak, där de umgås med varandra efter 
jobbet. Men det är inte långsökt att anta att de åtminstone besöker samma 
webbplatser vid informationssökande. Utmaningen blir därför att försöka identifiera 
vilka webbplatser som kunderna använder och se till att ha en webbnärvaro på just 
dessa platser genom bland annat länkning till den egna verksamheten.  
 
Vad som gör B2B kunder speciellt attraktiva är möjligheten till högt värderade 
conversions (utbyten). Där varje ny enskild kund kan göra en snabb och mätbar 
skillnad på företagets vinst och påverka resultatet på en SEO kampanj.  
 

2.5.2 B2C marknader 

Till skillnad från B2B marknaden så har B2C en mycket större och en mer 
differentierad målpublik. Detta ger i sin tur fler utmaningar än i själva B2B marknad. 
Dels då dessa kunder tenderar att vara mindre sakkunnig och till följd av detta även 
osäkrare på vad de egentligen vill få ut från verksamhetens produkter eller tjänster. 
I och med det så försvåras arbetet vid utformandet av de direkta riktade 
meddelandena till kunderna och avgörandet på vilken kunskapsnivå som information 
skall utformas. Baserat på hur texten är formulerad så kommer den uppfattas olika 
mellan kunderna utifrån tidigare erfarenheter eller på deras kunskapsnivå där texten i 
mottagarens ögon antingen kan ses för avancerat eller oseriös. Målet med de direkta 
meddelanden och nivån på den utgivna informationen är att nå ut till majoriteten av 
målpubliken och därför behöver denna nivå identifieras. 
 
Den differentierade målpubliken i en B2C marknad attraherar även fler och mer 
fluktuerande verksamheter än i en B2B marknad. Där rymden av potentiella 
konkurrenter som erbjuder substitut produkter och tjänster ökar kraftig. För att då 
kunna identifiera vilka som är de största konkurrenterna, samt vilken målpublik den 
egna verksamheten har så krävs en mer omfattande omvärldsbevakning.  
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2.6 SEO genvägar bra som dåliga  

2.6.1 Köpt placering  

Den snabbaste vägen till en högre placering på sökmotorernas sökresultat är att 
köpa den enligt (Couzin, Grappone, 2006). Denna tjänst erbjuds av varje större 
sökmotor och tillhandahålls idag av de två stora amerikanska betala per klick 
tjänsterna, Google Adwords eller Yahoo Search marketing (YSM). Dessa tjänster 
brukar delas upp antigen i Pay-per-click annonsering eller genom betald integration. 
 
Pay-per-click (PPC) är en auktion baserat system där placeringen av en 
verksamhets annonsplast med önskat sökord auktioneras ut till högstbjudande. Från 
början var PPC auktioner ett ganska okomplicerat system, där det högsta budet det 
vill säga verksamheten som var beredd att betala mest, fick bättre placeringar i 
sökresultatet.  
 
Idag använder sig Google Adwords och YSM av en mer komplicerad metod för att 
bestämma vilken ordning som auktionsbuden skall rangordnas. I Google AdWords, 
till exempel så används numera en PPC algoritm, som har en egen kvalitetsindex 
som rangordnar annonserna utefter klickfrekvensen (hur välbesökt annonsen är), 
kostnad (budet som annonsören har valt att betala per klick), och relevansen för 
annonsens text i förhållande med sökordet.  
 
Baserat på hur väl de andra faktorerna uppnås så kan ett företag komma undan med 
ett lägre bud (betalning per klick) och ändå få en topp placering bland annonserna i 
sökmotorernas sökresultat. Ett exempel på hur en annonsplacering ser ut hos 
sökmotorn Google illustreras i figur 4. 
 

 
Figur 4 Resultatet av och annonsplaceringarna på sökordet bärbar dator i sökmotorn Google 

 
Att betala för sin topp placering i sökresultatet kan både vara ett strategiskt bra och 
dåligt beslut, om man ser till fördelarna med detta bemötande så kan det genererar 
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trafikinflöden till webbutiken på sökord som i vanliga fall på grund av den höga 
konkurrensen skulle ha varit svårt att placera sig bra på. Utifrån denna synvinkel så 
finns det inte så mycket att säga emot, däremot så måste man ta i beaktande att 
algoritmen tar klickfrekvensen i beaktande. Vilket har visat sig gynna de större 
välkända varumärkena och dess verksamhet, genom förutspådda högre 
klickfrekvenserna.  
 
Därför missgynnas många småbolag som önskar använda sig av denna 
marknadsföringsväg, eftersom deras annonser inte kommer uppnå lika höga 
förutspådda klickfrekvenser och därför rankas lägre. För att motverka detta måste de 
små bolagen i sin tur höja sina auktionsbud (hur mycket verksamheten är beredd att 
betala per klick) vilket ökar deras utgifter i en redan åtstramad budget. Buden som 
ges är visserligen inte en fast kostnad, utan är ett tak på hur mycket som 
verksamheten maximalt kan tänka sig att betala för ett klick. Priset för varje klick 
varierar i realtid baserat på hur väl faktorerna i algoritmen uppnås. Den totala 
kostnaden för en annonskampanj kan snabbt eskalera, vilket kan vara förödande för 
ett litet bolag med en liten budget. För att undvika detta så erbjuder Google Adwords 
och YSM annonsören att placera ut ett högkostnadsskydd eller tak på hur mycket de 
är beredda att spendera på varje enskilt sökord per dag och så länge som det finns 
pengar att hämta så är annonsen synlig hos sökmotorerna, men när väl taket är 
uppnått så tas annonsen bort.  
 
Även om risken är liten så går det inte att bortse den möjliga risken att konkurrenter 
kan välja besöka en verksamhets annons enbart för att tvinga upp kostnaderna till 
dess att sökmotorn tar bort konkurrentens annons eller enbart försöka sambotera en 
annonskampanj. 
 
Betalad integration är en tjänst som vissa sökmotorerna erbjuder som ett substitut 
för den långa väntan och ovisheten som den vanliga indexeringen av en hemsida 
innebär. Verksamheterna skriver helt enkelt en lista över vilka sidor som de önskar få 
indexerade, samt beställer en indexering av dessa sidor. Sidorna kommer därmed bli 
prioriterade och indexeras tidigare än då de var schemalagda hos sökmotorerna. I 
och med att indexeringen har blivit allt effektivare så har denna tjänst blivit mindre 
aktuell.      

2.6.2 Manipulerad sökordsoptimering 

Även känt under namnet ”Black SEO” som (Couzin, Grappone, 2006) beskriver 
metoderna som tydliga exempel på hur marknadsföringsverktyget har missbrukats 
och försvårat arbetet för de övriga verksamheter som vill rättfärdiga verktyget.  
 
Målet bakom denna typ av SEO aktivitet går ut på att använda sig av kryphåll i 
sökmotorns algoritm eller andra fula knep för att få oberättigade fördelar. 
Sökmotorerna är medvetna om många av dessa metoder som används av visa 
webbplatser och så fort som nya kryphåll upptäcks så utvecklas deras algoritmer för 
att motverka att metoderna ger utövaren fördelar och istället bestraffar utövarna.  
 
Om en sökmotor skulle upptäcka att en majoritet av sidorna på en hemsida innehåller 
otillåtna medel så bestraffas hemsidan antingen genom att dess Pr sänks vilket bland 
annat påverkar den allmänna placeringen i sökmotorns sökresultat. Men det kan 
även leda till att hemsidan kan bli avstängd och borttagen från sökmotorns server, 
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vilket betyder att hemsidan inte längre kan hittas via sökmotorn. Har väl en hemsida 
blivit avstängd hos en sökmotor, så brukar det inte dröja länge förrän hemsidan även 
är avstängd från resterande sökmotorer. Då den unika URL koden för hemsidan har 
placerats i en ”black list”.  Det är inte omöjligt att ta sig ur denna lista men det 
kommer ta tid att bygga upp tilliten hos sökmotorerna igen.  
 
Maskering (Cloaking) - Är en metod som används i samband med att vilseleda en 
besökande spindel som identifierats från en sökmotor. Spindeln förväntar sig få se 
samma relevanta information på hemsidan som en vanlig besökare skulle få. Men 
istället har webbutvecklaren programmerat i källkoden så att spindeln och enbart 
spindel hamnar på en ”anpassad sida” med relevant information både vad gäller text 
och bild rörande sökordet. Detta resulterar i att spindeln vilseleds att hävda att den 
aktuella hemsidan levererar den mest korrekta sökresultatet till sina användare, när 
det egentliga sökresultatet kan vara en hemsida vars innehåll inte ens är relevant 
med sökordet, utan kan istället innehålla spam och annan irrelevant reklam där målet 
med hemsidan enbart går ut på att få besökare och inget annat. 
 
Även om det finns giltiga skäl att visa olika innehåll för olika besökare så är 
vilseledande av själva sökmotorn med målet att rankas högre inte en av dem. 
 
Duplicerat innehåll - Att använda sig av ideologin ”två smärtstillande tabletter funkar 
bättre än en” är inget som rekommenderas inom SEO marknadsföring. Ett exempel 
på detta påstående skulle vara att placera ett och samma textstycke (som har en hög 
densitet av ett specifikt sökord) på flera olika platser i hemsidan, med förväntningen 
att detta skulle leda till en högre ranking hos sökmotorerna. Om så är fallet så är 
utövaren ute på djupt vatten, då det går emot principen bakom varför sökmotorer ens 
existerar, där sökmotorns uppgift är att kunna erbjuda användarna unika och 
relevanta informationsflöden baserat på de valda sökorden.  
 
Genom att duplicera innehållet på hemsidor eller placera samma hemsida under 
olika namn så kan inte sökmotorn längre erbjuda unika informationsflöden till sina 
användare. För att motverka detta så kan sökmotorn därför välja att ta bort 
duplicerade sidor från sin indexering. Vilket resulterar i att den ena duplicerade sidan 
inte längre kommer att kunna få lika många besökare samtidigt som den andra sidan 
inte kommer besökas lika frekvent av sökmotorns robotar, då sidan anses vara 
orelevant eftersom informationsinnehållet inte är unikt. 
 
Duplicerat innehåll är ett vanligt problem inom E-handeln, där en webbutik kan 
erbjuda flera olika produkter från samma tillverkare där enbart kulören möjligen skiljer 
produkterna åt. Men ändå kräver sökmotorerna unika texter för varje enskild produkt. 
Detta kräver i sin tur mycket resurser för att kunna efterföljas och som många små 
bolag som exempelvis. OC oftast inte har, i jämförelse med deras större konkurrenter 
som har möjligheten att anställa personal enbart för detta syfte.  
 
Ett åtföljande problem är också att sortimentet av produkter inom E-handeln ständigt 
är växlande det vill säga att nya unika produkter produceras i rask takt och dessa nya 
produkter måste därefter placeras i webbutikerna (ofta dagligen) och ett redan 
tidkrävande arbete fortsätter därför konstant att växa.  
 



29 

 

En genväg som många webbutiker då frestas att använda, är att förlita sig på 
tillverkarna av produkterna ”vilka känner inte till sina produkter bättre än tillverkarna 
av produkterna ”och använder sig därför av tillverkarnas egna produktbeskrivningar 
och specifikationslistor.  
 
Problemen som följer med denna genväg är att först och främst så kommer 
informationen som placeras i webbutiken inte vara unik, än mindre om flera 
webbutiker använder sig av texten. Det är nämligen enbart författaren av den första 
publikationen som kommer få den ”unika stämpeln” på informationen och i detta fall 
tillverkarna själva, nästa problem som kommer är språket som informationen 
presenteras i. Sökmotorerna tar nämligen hänsyn till vilka modersmål som deras 
användare har och brukar vid sina sökningar. Att därför blanda svenska sökord med 
ett informationsflöde på engelska är något som helt eller delvis måste undvikas, 
Sökmotorerna ser nämligen detta som ett oseriöst brukande och även om 
informationen är relevant med sökordet så kommer inte sidan värderas högt då 
informationen är på fel språk.  
 
Det är därför inte ovanligt att se vissa hemsidor som väljer att ha flerspråks alternativ 
på sin hemsida, så att besökarna och sökmotorernas robotar kan välja vilket språk de 
föredrar utöver det sedvanliga utökandet av kundsegmentet och globalisering. 
 
Maskin genererade texter - Motsvarar främst av dåligt översatta texter som 
placerats in på hemsidor utan att en korrekturläsning eller redigering genomförts. 
Texterna kanske liknar det utvalda modersmålet men meningsuppbyggnaden och de 
grammatiska reglerna följs oftast inte, vilket får textinnehållet att bli svårläst och 
inkonsekvent. 
 
Ändå tenderar dessa sidor att ibland dyka upp bland de högre rankade sidorna för att 
ganska omgående tas bort av sökmotorerna som ständigt söker efter maskin 
genererade texter och ansar dessa sidor från vetet. För att vara säker på att den 
publicerade texten skall förbli indexerad på långsikt så rekommenderas därför att inte 
använda sig av denna metod. 
 
Överdriven användning av sökord - Samtidigt som ett av grundmomenten inom 
SEO marknadsföring går ut på att identifiera de unika sökorden som den utvalda 
målpubliken använder och därefter placera dessa ord i relevanta texter, så kommer 
inte ett överdrivet utnyttjande av dessa specifika ord ge några som helst fördelar.  
 
Snarare tvärtom så kommer en överdriven exploatering av dessa sökord och dess 
allegorier, snarare betraktas som spam hos sökmotorerna. Detta uppskattas inte och 
ledder ofta till någon form av bestraffning antingen i sänkt Pr eller också ett 
bortagande av indexeringen. Dessutom så påverkar den överdrivna exploateringen 
hur den sammanställda texten uppfattas av läsaren. Vanligtvis uppfattas texten som 
repriserande och svårläst vilket inte heller uppskattas av sökmotorerna som önskar 
förse sina användare med konkret och relevant information, även här riskar resultatet 
bli att indexeringen tas bort och där framtida indexeringar kan senareläggas på grund 
av att informationen från hemsidan anses vara orelevant. 
 
Avslutningsvis så påverkas även värdet på själva sökorden av en överexponering 
negativt. Tanken är att kunna konkurrera med unika sökord som identifierats hos 
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verksamhetens utvalda publik och där detta överdrivna användande enbart ledder till 
att ordens unikfaktor försvinner eller spädds ut, samtidigt som konkurrenterna snabbt 
kan uppfatta vilka verksamhetens specifika sökord är och därför börja konkurrera om 
ordet. 
 
Gränsen mellan en tillräckligt hög optimerad sökordsdensitet och ett överdrivet 
användande av sökorden är smal och okänd som många andra faktorer hos 
sökmotorns hemliga algoritm.   
 
Osynliga eller dolda texter - Är en metod som är närbesläktad med cloaking, där 
webbutvecklaren förser sökmotorernas robotar med sidor fyllda av dolda sökord eller 
informations texter som är skrivna i samma färg som hemsidans bakgrundsfärg. 
Dessa sökord och texter syns därför inte för den vanliga besökaren eftersom de inte 
har tillgång till hemsidans källkod som robotarna i sin tur använder för att kunna läsa 
informationen på en hemsida. Med andra ord så har därför bara robotarna tillgång till 
informationen och den förväntade effekten är ungefär densamma som genom 
cloaking. 
 
Delaktighet i länkningssystem - I avsnitt om PageRank så klargjordes betydelsen 
av kvalitativa och kvantitativa länkar. Där ett av målen är att få tag på länkar från 
andra högt rankade hemsidor, som dessutom är relevanta inom verksamhetens eget 
verksamhetsområde. Svårigheterna med att få tag på just dessa kvalitativa 
länkningar och i en hög kvantitet har lett till att många frestas att köpa dessa länkar 
från olika länkningssystem eller så kallad länkfarmar. Länkfarmarna erbjuder enligt 
dem själva tusentals hög kvalitativa länkningar för antingen en fast inköpskostnad 
eller månadspremie.  
 
Dessa länkningssystem är vanligtvis mer skadliga än gynnsamma utifrån ett 
långsiktigt perspektiv. Även om dessa länkningssystem kan innehålla några enstaka 
högrankade hemsidor så är sannolikheten större att de innehåller en större kvantitet 
av lågrankade sidor som dessutom kanske inte ens är relevanta för 
verksamhetsområdet. Samtidigt som de kan bestå av tillfälligt utvecklade och 
oseriöst utförda hemsidor som dessutom ofta använder sig av manipulerad SEO för 
att rankas högre.  
 
När dessa länkfarmar upptäcks av sökmotorerna så riskerar samtliga deltagare att 
bestraffas antingen genom att hemsidornas Pr sänks och i värsta fall så ifrågasätts 
hemsidornas trovärdighet av sökmotorerna, vilket kan resultera i att hemsidorna 
antingen svartlistas eller att sökmotorn uppehåller nya indexeringar från hemsidorna.  
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2.7 Kreativitetsövningar 

Brainstorming är en av de mest använda metoderna för att sätta fart på det kreativa 
tänkandet. Utifrån ett centralt ämne tillåts utövaren eller utövarna fria sina 
associationer och låta idéerna få flöda fritt. Utdelning av kritik är inte tillåten då detta 
hämmar utövarnas förmåga att föreslå nya idéer, vilket i sin tur även hämmar 
möjligheten att deltagarna inspireras av varandras idéer och bygger vidare på dessa. 
Enligt (Lewis, Saunders, Thornhill, 2009) så kan brainstorming delas upp i fem 
delmoment; 
 
1. Börja med att försöka definiera problemet – det vill säga den typ av idéer som 
anses intressanta och i ett tidigt skede formulera ett ämne som skall diskuteras. 
 
2. Fråga efter lösningsförslag som relateras till den definierade frågan. 
 
3. Skriv ner samtliga förslag som kommer fram under diskussionen, där det är 
förbjudet att kritisera ett förslag, oavsett hur orealistiskt ett förslag är så skall den 
ändå skrivas ner och målet är att samla in så många lösningsförslag som möjligt. 
 
4. Granska alla förslagen och utforska vad som menas med varje. 
 
5. Analysera listan av förslag och bestäm vilka förslag som anses realistiska och 
varför   
 
En annan användbar metod är manipulativa verb som enligt (Osborn, 1953) kan 
användas för att generera nya kreativa idéer genom visualisering av ämnet från nya 
och unika perspektiv. Osborn menar att tekniken till stor del bygger på att vårt 
minnesmönster för ord kan ha ett stort antal associativa länkar till andra koncept där 
förändring av ämnets form, position eller funktion kan hjälpa till att utveckla nya 
koncept till huvudämnet. 
 
Genom att kombinera dessa två kreativitetsövningar med varandra så insåg 
konsulten att denne hade funnit ett hjälpsamt verktyg för att dels identifiera vilka 
sökord som kunderna associerade med en enskild produkt, men även en metod för 
att hitta nya potentiella sökord baserat på dessa associationer utifrån kundernas 
perspektiv.  
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2.8 Kriterier som ställs för en lyckad SEO implementering? 

I detta avsnitt så kommer SEO implementeringens konstruktion presenteras, för att 
ge läsaren en djupare insikt och upphäva effekten given av en mentalitet där SEO 
enbart är en ”bra skriven text på hemsidan”. Baserat från uttalanden gjorda av 
(Couzin, Grappone, 2006) så antogs tre stycken åtaganden som vid ett fullföljande 
teoretiskt sett skulle leda till en lyckas implementering. 

2.8.1 Ge SEO implementering den tid som den kräver 

För att kunna lyckas med en SEO implementering så måste implementeringen få den 
uppmärksamhet och tidsresurser som arbetet kräver. Detta har visat sig vara svårt att 
övertyga många verksamheter om, speciellt hos små verksamheter då detta 
vanligtvis kräver en nyanställning eller avvarande av en fastanställd för just denna 
tjänst. 
 
Det är dessutom viktigt att känna till att SEO implementering kommer innehålla 
mycket mer väntetider än vad som först möjligtvis uppfattas från teorin. Dels kommer 
det uppstå väntetider genom det oundvikliga samarbetet med den icke 
påverkningsbara tredjeparten. Vars indexeringscykler kan variera från ett dygn till 
flera veckor och när väl den nya informationen har blivit indexerad och blivit tillgänglig 
på Internet, så måste informationen få tid för att mogna och attrahera besökare innan 
insamlande av data med tillhörande analyser kan genomföras, vilket för sig själv 
även är tidskrävande. Dessförinnan så kommer det även eventuellt interna väntetider 
uppstå mellan de olika berörda avdelningarna i en verksamhet. Som är delaktiga 
under själva implementeringen för att kunna effektvisera arbetet och samla in det 
underlag som kan tänkas behövas inför, under och vid implementeringen av SEO. 
 

2.8.2 Involvera alla berörda parter i SEO implementeringen 

Påståendet att ”vem som helst efter lite läsning kan använda sig av SEO” har en viss 
sanning i sig, men detta påstående skulle stämma bättre överens vid uppstartandet 
av en ny SEO implementering hos en verksamhet, där denna person då skulle få 
tillträda rollen som projektledaren för ett utvecklingsteam.  
 
En SEO implementering skall nämligen ses som ett lagarbete och inte som en 
enskild tjänst. Då en lyckad SEO implementering oftast kräver kompetenser som 
nästan alltid överstiger vad en enskild individ kan behärska.  
 
Den kompetens som efterfrågas är exempelvis skrivande och redigering av 
informationstexter till annonser, reklamutskick och produktbeskrivningar där 
kompetensen kan hittas hos marknadsförings- och eller Pr- avdelningar.  
 
Programmering av olika källkoder på verksamhetens hemsida, med tillhörande 
webbdesign. Som dels går ut på att anpassas hemsidans layout och 
informationsinnehåll för att vara tilltalande och lättanvändlig för verksamhetens 
målpublik, men fortfarande vara läsbar och relevant för sökmotorerna. Denna 
kompetens kan hittas förslagsvis hos en webbutvecklare på It-avdelningen.   
 
Men innan informationen kan placeras på hemsidan så måste verksamheten veta 
vilken typ av information som kan tänkas eftersökas av deras målpublik. Även vilken 
information som redan erbjuds av verksamhetens konkurrenter och framförallt vilken 
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typ av information som anses hålla hög relevans hos sökmotorerna. Detta kräver i sin 
tur att en omfattande omvärldsbevakning med tillhörande marknadsundersökningar, 
kund och konkurrentundersökningar. Denna kompetens bör kunna hittas hos 
verksamhetens försäljningsavdelning eller ekonomiavdelning. 
 
Det måste även genomföras logganalyser på verksamhetens server, både under och 
efter själva implementeringen. Bland annat för att kunna spåra besökarnas 
sökbeteende och rörelsemönster på den egna hemsidan. Detta kommer ge ett 
underlag till hur bra en specifik implementering gick men även underlag till 
förbättringsmöjligheter. 
 
Med detta som bakgrund så är det inte så svårt att förstå varför en SEO 
implementering borde ses som ett lagarbete. Då den stora arbetsbördan gör det 
svårare att lyckas med en SEO implementering om den utförs enskilt. Behovet och 
utvecklingen av ett fungerande SEO samarbeta mellan verksamhetens avdelningar 
är därför avgörande på hur bra implementering kommer att gå.  
 
Projektledarens roll är därför inte att ha den övergripande sakkompetensen inom 
varje område utan förmågan att skapa en kommunikation mellan avdelningarna och 
tillsammans med sitt team framföra tydliga mål till varför arbetet är så pass viktigt för 
själva implementeringen. För att sedan gå över till den svåraste biten (framförallt 
inom små verksamheter) övertyga de berörda personerna i frågan att spendera lite 
av sin dyrbara tid på implementeringen.  
 

2.8.3 Skapa rutiner  

Efter att ha planerat in tiden som implementeringen kräver och dessutom lyckats 
utveckla det samarbete mellan verksamhetens olika avdelningar för att kunna utföra 
arbeta effektivt. Så har dessa förberedelser även sett till att den spetskompetens som 
kommer behövas för att kunna utföra implementeringen nu är tillgänglig. Baserat på 
detta skulle många tro att samtliga problem skulle vara lösta, men så är inte fallet.  
 
Kvar finns fortfarande de interna problemen hur utformandet av en uppföljning på 
implementeringarna skall ske och hur de i sin tur skall analyseras för att ett resultat 
på till exempel en reklamkampanj skall kunna presenteras. Uppföljningsarbetet 
kommer även ligga till grund för om en revision kommer behöva utföras på en enskild 
SEO kampanj eller om implementeringen skall godtas och placeras i en kontinuerlig 
uppföljning som i sin tur behöver fasta rutiner.  
 
Det här problemet inträder oavsett storleken hos företag som jobbar med SEO och 
även om det finns teorier som kan användas som riktmedel vid utförandet av dessa 
rutiner, så slutar det vanligtvis med att bolaget har fått anpassa rutinerna efter sin 
egen verksamhet.   
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3. Metod  
I detta kapitel så kommer empirin bakom det utvalda forskningssyftet beskrivas, följt 
av en diskussion kring varför urvalet av forskningsmetoden med tillhörande validitet 
och reliabilitet gjorts. 

3.1 Forskningssyfte 

I enlighet med (Lewis, Saunders, Thornhill, 2009) så klargörs skillnaden mellan tre 
olika syften till en forskningsstudie. Där en forskningsstudie antingen kan ha en 
utforskande, förklarande eller en beskrivande omfattning och valet av ett 
forskningssyfte baseras på vilken information som förväntas erhållas av studien.  
 
Informationen som eftersöktes för denna studie förväntades besvara 
frågeställningarna dels hur man på enklast möjliga sätt kan beskriva processen som 
innefattas av en implementering av SEO i ett lite småbolag som OC. Med en 
tillhörande sammanställning av förväntade teoretiska problemställningar som 
kommer tänkas uppstå under processen och där en jämförelse mellan de teoretiska 
problemen och de faktiska som uppkom under implementering kan genomföras.  
 
Baserat på den eftersökta informationens karaktär, där det finns en klar bild över 
vilken typ av data som eftersöks och syftet med studien är att skapa en större 
förståelse om ämnet SEO för läsaren. Så anses en beskrivande forskningsstudie 
enligt (ibid) vara rätt planering för denna forskningsstudie. Men genom att enbart 
använda en beskrivande forskningsstudie så kommer inte skillnaderna eller 
liknelserna mellan de teoretiska problemen med de faktiska problemen att kunna 
styrkas. För att kunna göra det så måste en hybridstudie som innefattar både en 
beskrivande och en förklarande forskningsstudie ingå enligt (ibid). Allt för att kunna 
vidhålla en hög reliabilitet så som validitet.   
 

3.2 Forskningsansats 

Utifrån definitionerna av de två forskningsansatser som beskrivs av (Lewis, 
Saunders, Thornhill, 2009) nämligen induktiv respektive deduktiv, så inflikar denna 
studie mot en deduktiv forskningsansats. Då användandet av befintliga teorier 
kommer ligger till grund för studiens frågeställningar och sedarmera analyseras med 
hjälp av den insamlad data i form av egna upplevelser kring implementeringen av 
SEO i ett småbolag.  
 
Denna insamlade data kan i sin tur kategoriseras antingen som kvalitativ och eller 
som kvantitativ data (ibid). Där den insamlade data som kommer användas till denna 
studie kommer vara av kvalitativ natur och baseras på ickenumerisk data i form av 
åsikter och upplevelser som uttrycks genom meniguppbyggnader och där den 
insamlade resultaten är av icke standardiserad data och måste därför kategoriseras 
och analyseras genom begreppsbildning. 
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3.3 Forskningsstrategi 

De fem vanligaste förekommande forskningsstrategierna enligt (Yin, 2003) är; 
experiment, undersökning (survey), arkiv analys, historisk studie samt fallstudie. 
Skillnaderna mellan dessa strategier har sammanställts och kan avläsas från tabell 1.  
 
Vilken typ av forskningsstrategi som anses vara rätt för just denna studie, beror dels 
på vilken typ av forskningsfrågor som har ställts för studien. Men baseras även på de 
tidigare ställningsantaganden som gjorts rörande forskningsansatsen och syftet 
bakom studien enligt (Lewis, Saunders, Thornhill, 2009).  
 
Det som går att läsa av från tabell 1 är att forskningsstrategierna experiment, 
historisk studie och fallstudien kommer kunna besvara de ställda forskningsfrågorna 
och även ge underlaget som behövs för att en jämförelse skall kunna utföras. Men på 
grund av att studien kommer innefatta icke påverkningsbara faktorer, så saknas den 
kontroll av beteendehändelser som forskningsstrategin experiment kräver. Vilket 
betyder att enbart den historiska studien och fallstudie är aktuella strategier för denna 
studie. Likaså så baseras denna studie på en jämförelse mellan teoretiska 
implementeringar av SEO med den aktuella implementeringen vilket betyder att det 
finns en fokus på nutida händelser, vilket går emot den historiska studiens 
forskningsstrategi och ensam kvar är nu fallstudien som därför blir valet på den 
kommande studiens forskningsstrategi. 
 
 
Forskningsstrategi Typ av 

forskningsfrågor 
Kräver kontrolla 
över 
beteendehändelser 

Fokuserar på 
nutida händelser 

Experiment Hur, varför Ja Ja 

Undersökning 
(Survey) 

Vem, vad, när, hur 
många, hur mycket  

Nej Ja 

Arkiv analys Vem, vad, när, hur 
många, hur mycket 

Nej Ja / Nej 

Historisk studie Hur, varför Nej Nej 

Fallstudie  
(Case study) 

Hur, varför Nej Ja 

 

Tabell 1: Beskriver olika typer av strategier och när de passar att använda dem 

 

3.4 Urval 

För att kunna genomföra undersökningen så är det nödvändigt att inhämta data, som 
i detta fall bland annat utgörs av information kring de berörda parternas samlade 
intryck och upplevelser kring betydelsen av utvecklingen och implementeringen av 
SEO i OC:s verksamhet.  
 

På grund av begränsade resurser, framförallt i form av tid, så finns inte möjlighet att 
samla in all tillgänglig data. När restriktioner förekommer förespråkar (Lewis, 
Saunders, Thornhill, 2009) att man skall utforma ett urval, som sedarmera får 
representerar den önskade populationen. Här särskiljs två olika typer av urval 
nämligen den statistiska och det icke-statistiska urvalet. Eftersom det är praktisk 
omöjlighet att kontakta hela populationen det vill säga samtliga anställda inom 
bolaget, OC:s samarbetspartner (sökmotorerna & leverantörer) till verksamhetens 
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samtliga webbkunder. Så begränsas urvalet till enbart de berörda personerna internt 
inom OC som aktivt deltog under utvecklingen och implementeringen av SEO i 
verksamheten. Detta urval kan därför likställas med ett icke-statistiskt urval, vilket 
enligt (ibid) reducerar hur generaliserbart resultatet är över hela populationen. Men 
istället så kommer detta urval kunna ge en djupare insikt hur den faktiska 
uppfattningen är hos ett småbolag och en starkare argumentation kommer att kunna 
genereras vid jämförelsen mellan de teoretiska ställda problemen med de faktiska 
uppkomna under studiens genomförande.   
 

3.5 Datainsamling 

För att kunna besvara fallstudiens problemformuleringar så är det som tidigare nämnt 
nödvändigt att samla in data. Där (Lewis, Saunders, Thornhill, 2009) skiljer på två 
huvudsakliga typer av data nämligen sekundär och primär data. Sekundär data kan 
enklast beskrivas som redan insamlad data från tidigare fallstudier eller information 
som kan hämtas från andra teoretiska manuskript som samlats in av andra syften än 
vad den aktuella fallstudien innebär. Medan primära data är färska och insamlas 
specifikt för det aktuella problemet och fallstudien. 
 

Den huvudsakliga datainsamlingsmetoden för primär data under denna fallstudie 
kommer ske genom utformandet av en projektdagbok där tankegångar, insikter samt 
de problem som identifierats under projektets gång kommer skrivas ner och kommer 
därefter kunna användas som underlag vid en jämförelse av de teoretiska och 
faktiska problemen. Här kommer även en möjlig jämförelse mellan hur 
projektgruppen valde att bemöta sina problem samt hur arbetet för att motverka att 
problemen skulle kunna uppstå igen gentemot teorin. 
 
För att fånga upp ytterligare kvalitativ data så finns möjligheten att under projektet 
genomförande hålla en session med en fokusgrupp eller utföra enskilda intervjuer 
med varje medlem i projektgruppen. Vad som talar emot en fokus grupp är att en 
fokusgrupp bör bestå av minst sju till tolv personer, vilket är fler än antalet 
medlemmar i projekt gruppen för denna fallstudie och därför kan det vara svårt att 
argumentera för fokusgruppens reliabilitet och validitet. Däremot så skulle 
datainsamlingen kunna utföras snabbare och smidigare än att intervjua varje medlem 
enskilt, oavsett så bör själva diskussionen inte vara längre än två timmar och där 
syftet bakom fokusgruppen eller intervjuerna är att ge deltagarna möjligheten att få 
uttrycka sina synpunkter.  
 
Moderatorn som kommer leda diskussionen i fokusgruppen eller de enskilda 
intervjuerna kan välja att antingen utforma diskussionen som strukturerad, 
ostrukturerad eller semistrukturerad. En strukturerad diskussion innebär att frågor 
ställs i en förutbestämd form och ordning medan en ostrukturerad diskussion går ut 
på att låta deltagarna fritt diskutera kring ämnet. En semistrukturerad diskussion är 
en kombination mellan de tidigare två diskussionsformerna. (ibid) 
 

I den här studien har det valts att genomföras enskilda strukturerade intervjuer med 
deltagarna under projektets gång baserat från tabell 2. Även om möjligheten fanns 
att även utföra semistrukturerade intervjuer eftersom denna studie är en hybrid 
mellan en beskrivande och en förklarande studie, så valdes det att genomförs 
strukturerade intervjuer, då samtliga deltagare kommer ha olika arbetsuppgifter 
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”expertis” vilket kräver sina egna intervjuer frågor och diskussioner. Underlaget för 
intervjuerna samlas in och sammanställs från observationer som genomförs av 
konsulten under studiens start och under dess avveckling. 
  
 

 Utforskande Beskrivande Förklarande 

Strukturerade  ¤¤ ¤ 

Semistrukturerade ¤  ¤¤ 

Ostrukturerade ¤¤   
 

Tabell 2 Användandet av olika typer av intervju former baserat på forskningssyftet  

¤¤ = mer frekvent använd  

¤ = mindre frekvent använd 

 

3.6 Dataanalys 

Datainsamlingen ovan ger som beskrivet mest kvalitativ primärdata och 
dataanalyseringen kommer därför ske med hjälp av en jämförelseanalys mellan den 
ny insamlade primär data och den redan insamlade sekundär data som finns 
tillgänglig och som står beskriven under teori kapitlet.  
 
Jämförelseanalysen kommer att delas upp i två moment där den första delanalysen 
kommer använda sig av konsultens iakttagelser från observationerna som samlats in 
under implementeringsarbetets genomförande och som sedermera jämförs med de 
teoretiska förutsättningarna som beskrivs i den tillgängliga litteraturen. De eventuella 
avvikelserna från den första analysen kommer ligga till grund för utformandet av 
intervjufrågorna, som skall användas vid de strukturerade intervjuerna hos den 
enskilda utövaren. Detta för att antingen kunna stryka eller avfärda om de berörda 
avvikelserna överensstämmer gentemot teori och praktik likväl om dessa skillnader 
har sin grund i bolagets storlek.  
 
 

 
Figur 5 Illustrera fördelningen av primärdata & sekundärdata och där jämförelseanalysen kan beskrivas som 

hävstången 

    

Sekundär 
data 

Primärdata 
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3.7 Reliabilitet och Validitet 

Enligt (Lewis, Saunders, Thornhill, 2009) är tillförlitlighet eller reliabilitet frågan om 
samma mätresultat kan bli uppmätt vid olika mättillfällen, om inte så saknar 
undersökningen trovärdighet. Baserat på att denna studie utgår ifrån en jämförelse 
mellan det faktiska upplevda problemen under införandet av SEO hos ett småbolag 
och vad teorin uttrycker sig, så kan studiens reliabilitet styrkas genom en 
överensstämmelse mellan dessa två faktorer.  
 
Validitet baseras både på intern som extern validitet. Där intern validitet handlar om i 
vilken utsträckning som de erhållna data verkligen är vad den utger sig för att vara 
och att den mäter det som var tänkt att mäta i relation till forskningsfrågorna. Extern 
validitet handlar om huruvida ett resultat är applicerbart till andra områden.  
 
För denna fallstudie så anses därför en hög extern validitet ha en stor betydelse, då 
avsikten bakom studien är att kunna generalisera resultatet även till andra småbolags 
verksamheter.  
 
För att kunna uppnå en hög extern validitet så måste därför en hög intern validitet på 
den egna studien säkerhetsställas. För att uppnå en hög interna validiteten så har två 
strukturerade intervjuer genomförts. Där den första intervjun kommer vara anpassad 
efter vilken arbetsuppgift som varje enskild projektmedlem har haft och därför samla 
in mätdata inom varje enskilt arbetsområde för projektet. Medans den andra 
intervjuns utformning skall generera en mer generell uppfattning över hela 
implementeringsprojektet.  
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4. Empirisk redovisning av sökordsoptimering på OC 

4.1 Introduktion 

I slutet av december 2012 så introducerades SEO i OC:s verksamhet. Arbetet 
genomfördes då av de två delägarna Fredrik Karlsson och Niklas Tiensuu 
tillsammans med verksamhetens webbdesigner Mattias Pedersen.  
 
Men som många andra småbolag så upplevdes en personalbrist, då projektgruppens 
ursprungliga gruppmedlemmar även hade andra arbetsuppgifter som krävde sin tid 
inom den dagliga verksamheten. Detta låg till följd att utvecklingstakten begränsades 
för OC. Vilket resulterade i att bolaget i slutet av januari 2013 inkallade en extern 
konsult som blev den fjärde och sista medlemmen i projektgruppen. Konsultens 
huvuduppgift skulle främst innefatta formulerandet av de unika och relevanta texterna 
som skulle användas till OC:s marknadsföring på och kring webbutiken.  
 
Arbetsuppdelningen inom projektgruppen följde som sådan att konsulten tillsammans 
med projektledare Karlsson skulle skriva de unika och relevanta texterna. Innan 
dessa texter fick placeras in på hemsidan så var de tvungna att bli kontrollerade och 
godkända av Tiensuu som skulle fungera som en controller för projektet. Dels för att 
säkerhetsställa att informationen som skrivits var korrekt men även att bolaget kunde 
stå bakom de formulerade texterna. Själva implementeringen eller programmeringen 
av de formulerade texterna till HTML texter med mera utfördes av Pedersen. 
 
Innan vidare utveckling på SEO implementering kunde ske så blev konsulten 
tvungen att vidare fördjupa sina kunskaper inom ämnet och dessutom tyda hur det 
tidigare implementeringsarbetet hade genomförts för att få en uppfattning hur långt 
skriden arbetet var. Under tiden så fortsatte resterande projektmedlemmar med den 
dagliga verksamheten bortsett från återkopplingsarbetet som krävdes för att SEO 
anpassa hemsidan som blev Pedersen huvudsyssla. 
 
Implementeringsarbetet återtogs efter drygt två veckor och inom projektgruppen 
valdes det att först och främst fokusera på de produkter i sortimentet som bolaget 
hade höga marginaler på eller stora försäljnings volymer där en ökad försäljning 
skulle kunna leda till en bättre förhandlingsposition i framtiden.  
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4.2 Valet av sökord 

Innan projektgruppen blev fulltaglig så hade projektledare Karlsson tidigare utformat 
20 användbara sökord som ansågs relevanta till de olika produktkategorierna men 
fler ansågs skulle behövas.  
 
Utvecklingen av sökorden gjordes i två steg; dels genom att konsulten använde sig 
av en kombination av de två kreativitetsövningar som presenterades i avsnitt x för att 
identifiera nya användbara sökord. Där mindre strukturerade former av brainstorming 
utformades för att identifiera vilka sökord som målpubliken skulle använda, för att 
söka information om en enskild produkt och utifrån dess kunskapsnivå. Medans 
manipulativa verb hjälpte till för att försöka identifiera ytterligare ord som målpubliken 
kunde tänkas associera på en produkt eller tjänst och därför möjligen används av 
målpubliken vid en sökning på en sökmotor. Konsulten genomförde även en 
omfattande omvärldsbevakning bland annat av konkurrenterna, för att försöka 
identifiera vilka sökords som användes av konkurrenterna. Även försök till 
analysering av beteendemönster på olika sociala nätverk och forums hemsidor där 
den identifierade målpubliken ansågs besöka togs i bruk för att hitta fler sökord.  
 
Från de ursprungliga 20 sökorden så vidareutvecklade ytterligare 20 relevanta 
sökord till ett totalt antal relevanta sökord av 40. Antalet sökord ansågs vara för 
många för tillfället för de planerade målsidorna, så en viktningsanalys utformades för 
att avgöra vilka sökord som var bäst lämpade till denna fallstudie. Till hjälp användes 
bland annat marknadsföringsprogrammet Google Adwords. I Google Adwords finns 
nämligen en sökordsfunktion där sökord kan skrivas in och en fingervisning över hur 
många sökningar per månad (lokalt respektive globalt) som det specifika sökordet 
har registrerats hos Google (det var endast de lokala resultaten som var intressant 
för OC då deras försäljning endast sker inom Sverige). Ett exempel på hur ett 
sökresultat ser ut illustreras i figur 6.  
 
Figur 6 Illustrerar hur ett sökresultat hos Google Adwords ser ut 
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Det går även att läsa av hur hög konkurrensen var på de specifika sökorden, vilket 
baserades på hur många hemsidor som använder sig av det specifika sökordet enligt 
Google och graderades antingen som låg, medel eller hög. 
Samma gradering valdes att använda för att gradera antalet sökträffar där gränserna 
placerades enligt tabell 2 nedan; 
 
Gradering ”Lokala” sökningar per 

månad 

Låg 0 - 10000 

Medel 10000 - 50000 

Hög  50000 < 

 

Tabell 3 Utdelade viktningspoäng baserat på antalet lokala sökningar per månad 

 
Baserat på graderingen som sökordets fick på antalet sökning per månad så 
tilldelades sökordet en viktningspoäng mellan ett till och med fem. Där ett stod för 
högt antal sökningar per månad och fem poäng stod för riktigt lågt antal sökningar.  
Rörande konkurrens nivån på sökordet som enbart har tre olika graderingar nämligen 
låg, medel och hög konkurrens nivå. Så kunde enbart tre viktningspoäng fördelas, 
där ett fick stå för en låg konkurrens nivå medans en hög konkurrensnivå fick tre 
viktningspoäng. Den slutgiltiga faktorn blev den interna viktningen över hur relevant 
sökordet ansågs vara för OC:s hemsida och hade samma gradering som antalet 
sökningar per månad. Där viktningsvärdet ett stod för mycket relevant och fem stod 
för icke relevant. 
Genom att multiplicera samtliga viktningspoäng med varandra så fick sökorden en 
totalvikt. Totalvikten användes därefter för att ranka samtliga sökorden från ett till 40 i 
fallande ordning och från storleksordning minst till störst. Ett räkneexempel illustreras 
av tabell 4. 
 
Nyckelord Konkurrens 

nivå 
Antal 
sökningar 

Intern relevans Total viktning 

Bärbar dator Hög = 3 Medel = 2 
(40 500)  

4 3 x 2 x 4 = 24 

 

Tabell 4 Räkneexempel på den totala viktningspoängen som användes vid rankningen av sökorden 

4.2.2 Upplevda problem med valet av sökord 

Problemen som projektgruppen upplevde under urvalsprocessen av sökorden var 
bland annat att identifiera exakt vilka sökord som den utvalda målpubliken använde 
sig av på sökmotorerna. Olika sökord används nämligen baseras på hur påläst 
målpubliken är inom området, vilket betyder att projektgruppen vart tvungen att 
besluta om en kunskapsnivå som ansågs vara berättigad hos OC:s målpublik.  
Att läsa inlägg och analysera hur kommunikationen inom målpubliken genomfördes 
på olika forums hemsidor. Även genom analyser av vilket typ av språk som användes 
i skrivna artiklar på välkänd recessions hemsidor eller tidningar inom berört område. 
Gav ganska tydliga riktlinjer över vilka sökord som användes i de olika målpublikerna, 
problemet var att försöka identifiera de sökord som användes av den största 
populationen av målpubliken oavsett kunskapsnivå och därefter försöka karaktärisera 
sökorden efter trolig användare. 



42 

 

4.3 Utformandet av texter 

Efter att projektgruppen hade valt vilka sökord som skulle användas och placerat ut 
dem på önskvärda målsidor, så var det dag att börja skriva de unika och relevanta 
texterna till dessa sidor. Under projektets gång så skrevs det sex olika typer av 
texter, dessa valdes att kategoriseras som: 
 

 Produktbeskrivningar - som skulle innefatta en kort säljande beskrivning om 
själva produkten och dess specifikationer. 
 

 Informativa texter på målsidor – Mer genomgripande förklarande beskrivningar 
om de offererade produkterna som finns på sidan. Det är den huvudsakliga 
texten som utövaren av SEO hoppas sökmotorn skall finna relevant, 
innehållsrik och ge hemsidan en hög rank. 
 

 Beskrivande texter – Eller meta beskrivningar som dessa texter tidigare 
nämndes. Dessa korta texter på ungefär 28 ord måste vara säljande samtidigt 
som texter skall tillräckligt informativ över innehållet på målsidan. Texten 
måste skapa ett intresse hos besökaren att vilja läsa mer eller besöka 
målsidan som meta beskrivningen beskriver. 
 

 Fakta texter – Dessa texter placerades på nyutvecklade SEO anpassade sidor 
som enbart innehöll informativ, relevant och kvalitativ fakta om olika produkter 
eller tjänster som erbjuds hos OC och skulle fungera som en kunskaps 
databas. Här placerades information som OC ansåg kunde vara relevant att 
dela med sig till sina besökare, exempelvis köptips eller andra frågeställningar 
som OC tyckte kunde vara värdefulla för sina kunder vid inköpstillfället av en 
ny bärbar dator och så vidare. Tanken bakom detta upplägg var främst för att 
locka till sig sökmotorernas robotar som skulle finna informationen mycket 
relevant och därför ranka de enskilda sidorna högt och genom att startegiskt 
placerat ut interna länkar i texten så hoppades OC också att dessa texter 
skulle generera mer hänvisningstrafik till önskade produkter.  
 

 Inlägg på forum, blogg och andra sociala nätverk – Här krävds det att inläggen 
eller svaren var konkreta, snabba och sanningsenliga. Många av dessa 
interaktioner med besökarna gjordes i realtid eller inom samma dygn. Vilket 
krävde att OC hela tiden var tvungen att vara serviceminded och ha kunden i 
fokus. Här lades en stor vikt framförallt för att kunna tillfredställa den enskilda 
besökaren. Ett väl genomfört arbete inom detta område kan med största 
sannolikhet ändra uppfattningen hos en missnöjd kund till att bli en nöjd kund 
istället. Vilket i sin tur motverka problemsvampens effekt och spridningen av 
negativ PR. Istället så kan positiv feedback erhållas med resultatet av 
återkommande kunder samt potentiella nya genom rekommendationer från de 
nöjda kunderna.     
 

 Nyhetsbrev och annat digitalt reklamutskick – Texterna till dessa utskick skall 
hållas korta och skapa ett intresse hos mottagaren att vilja läsa mer och via 
länkar från nyhetsbrevet till de specifika målsidorna öka hänvisningstrafiken till 
hemsidan. 
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4.3.1 Generellt problem vid utformandet av texter  

Konsultens uppfattning så var det övergripande problemet oavsett vilken typ av text 
som skulle skrivas, huruvida utformandet av dessa texter skulle försiggå för att följa 
de teoretiska riktlinjerna. Teorin säger att texten skall vara unik, relevant till ämnet 
och hålla en hög kvalité!  
 
Dessa välpolerade beskrivningar ansågs inte var helt allmängiltiga. Dessutom så 
hjälpte föga den ännu enklare förklaringen ”skriv en bra text” dels då den först och 
främst inte specificerar vem texten skulle rikta sig emot eller vad en bra text skall 
innehålla. Även om riktlinjerna ger en indikation på vad som önskas från texten så 
måste texten anpassas efter målpubliken som är tänkt att ta del av texten och det är 
här som det börjar bli komplicerat. 
 
För att på enklast möjliga vis beskriva denna komplexitet så placeras först 
frågeställningen i mitten, därefter så placeras de aktörer som innefattas kring 
frågeställningen och som aktivt kan påverka vad som anses vara en bra text ut. 
Dessa aktörer är besökaren, sökmotorn och företaget enligt figur 7. 

 
Figur 7 Illustrerar att åsikten om vad som är bra information beror utifrån vilken aktörs perspektiv som studeras. 

 
Det som gör processen komplicerad är att definitionen över vad som en bra text 
varierar utifrån betraktaren. Från till exempel besökarens sida så varierar åsikten om 
vad som är en bra text dels utifrån besökarens kunskapsnivå men även hur stort 
intresset är kring ämnet hos besökaren. Vilket medför en ganska stor vidd på vad 
som anses vara en bra text, där en besökare med låg kunskapsnivå är mer 
intresserad av vad en produkt kan användas till och om den kommer tillfredställa 
besökarens grundbehov med hjälp av produkten eller tjänsten. De är inte 
intresserade av långa utvecklade texter som förklarar unika specifikationer på en 
produkt eller alla format som den kan arbeta i, som den mer pålästa besökaren finner 
intressant och som den eftersöker för att tillfredställa sitt behov. Här måste företaget 
helt enkelt försöka hitta en mellan nivå för att kunna tillfredställa så många besökare 
som möjligt.     
 
För sökmotorerna så är en bra text som tidigare nämnt unika, relevanta texter som är 
av hög kvalité som de kan erbjuda sina användare, men vad exakt som en sökmotor 
anser är en bra text förblir okänt. Dessutom så är det fruktansvärt svårt att försöka 

Vad  är bra 
inforamtion? 

Besökare 

Sökmotor Företag 
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skriva egna unika texter på produkter som inte redan täckts upp av tillverkarna som 
känner till sin produkt bäst eller av de större konkurrenterna som har skrivit ytterligare 
”bra och unika” texter som begränsar antalet möjliga utformanden av ytterligare 
informationens texter och ökar istället risken att sökmotorn anser den nyskrivna 
texten som ett duplicerat innehåll eller av låg auktoritet då informationen är kopierad 
från en anan hemsida.  
 
Till sist kommer företagen som vanligtvis använder sig av fackspråk och andra 
specifikationer för att kommunicera internt och externt och inom sin verksamhet. Men 
för en E-handel verksamhet så måste bolaget istället använda sig av ett språk som 
deras besökare kan förstå och i samband med SEO implementeringen så måste 
även användandet av sökord som besökarna använder sig av utnyttjas för att kunna 
kommunicera med sökmotorerna och då får inte programmeringsspråket glömmas 
bort för att verksamheten skall kunna kommunicera med sökmotorernas robotar. 
 
I ett perfekt scenario så skulle en kommunikation mellan dessa tre parter kunna 
skapa broar där denna information skulle vara tillgänglig för alla och vara 
exemplariskt för företagen och som illustrerat i figur 8.  

 
Figur 8 Illustrerar hur det perfekta scenariots förhållande mellan de tre aktörernas informationsdelning skulle se ut. 

 
Besökarna delar med sig av sina frågor och sökord direkt till företaget som då kan 
anpassa sig och förse med rätt information direkt till besökaren samtidigt som 
sökmotorn förklarar hur de vill att sin information presenterad på hemsidan och vilka 
sökord som deras användare använder sig av, företaget skulle då kunna ge båda 
aktörerna precis den information som efterfrågas. 
 
Men så funkar det inte i verkligheten, här saknas nämligen en tydlig förbindelse 
mellan sökmotorn och företaget. Eftersom sökmotorerna inte vill att företagen skall 
känna till hur deras algoritmer fungerar och därmed riskera att företagen börjar 
manipulera deras sökresultat, så delar sökmotorerna inte med sig av sin information 
till företagen. Men i sin tur så besöker sökmotorernas robotar företaget och tar den 
information som de tycker är relevant så en förbindelse mellan aktörerna existerar 
även om det bara är åt en riktning . Så den verkliga SEO världen skulle snarare 
illustreras enligt figur 9.  

Vad är 
en bra 
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Sökmotor Företag 
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Figur 9 Illustrerar hur det verkliga förhållandet mellan de tre aktörernas informationsdelning ser ut. 

 

Förbindelsen mellan företaget och besökarna kan enklast förklaras dels genom att 
företaget analysera sina besökares vanor på hemsidan och genom att använda sig 
av interna sökfunktioner ta del av vilka sökord som deras nuvarande besökare 
använder och som mycket väl kan användas av de potentiella besökarna.  
Förbindelsen kan även jämföras med omfattande kundundersökningar där en 
segmentering av en målpublik underlättar identifieringen av vilka sökord som 
används men även vilken kunskapsnivå som målpubliken har till förfogande. 
 
Med hjälp av program som Google Analytics så kan företaget även få en 
fingervisning över vilka sökord som användarna av sökmotorn Google nyttjat för att 
hitta företaget, men oftast är hälften av sökresultaten okänt på grund av att enbart 
registrerade användares sökresultat erhålls, resterande sökresultat presenteras 
antingen som ”ej tillgängliga” eller ”inte ställd”.  
 
Problem kan därför jämföras med ett scenario där företaget behöver tillfredställa två 
kunder samtidigt men en av kunderna vägrar berätta vad den vill ha.            
 
Den aktör som är bäst informerad är sökmotorn själv, eftersom denna aktör har 
tillgång till all den information som sökmotorn önskar sig. Dels vilken information som 
eftersök genom användares sökningar i sökmotorn, men även tillgången till den 
eftersöka informationen genom indexering av företagens utgivna information.    
   
Målet med SEO från E-handelbolaget synvinkel kan därför beskrivas som ett försök 
skapa förbindelsen mellan bolaget och sökmotorn och försöka uppnå det perfekta 
scenariot som illustrerades tidigare i figur 8. 
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4.3.2 Övriga problem som uppfattades vid utformandet av texter 

De övriga problemen som uppfattades under utformandet av texterna var bland 
annat; 
 
Produktbeskrivningarna – Ett stort problem var att informationen som fanns om 
produkterna sällan var skriven på svenska och behövde därför först översättas vilket 
var tidskrävande. Men genom detta arbete så minskade i alla fall nyttjandet av 
maskingenererade texter. De översatta texterna behövde sedan omformuleras för att 
även minska risken att skildras som duplicerat innehåll på hemsidan. Detta vart ett 
stort bekymmer bland produktkategorier som exempelvis USB-minnen där det fanns 
ett stort sortiment av USB-stickor från samma leverantör och där enbart 
lagringsvolymerna och möjligen kulören skiljde produkterna åt. Att därför behöva 
omformulera en och samma text upp till sex gånger med olika beskrivningar om 
samma produkt och med andra ord bortsett från sökordet var både tidskrävande och 
komplicerat. Största utmaningen var att påbörja en rutin över hur texter skulle 
formuleras för att vara så unika som möjligt och därmed minimera risken för både 
duplicerat innehåll och samtidigt undvika de maskingenererade texterna.  
 
Informativa texter på målsidor – Den här texten är oftast enbart riktad mot 
sökmotorer då vanliga besökare tenderar att hoppa över information och gå direkt till 
informationssökande för de enskilda produkterna. Texten måste uppfylla 
sökmotorernas riktlinjer bland annat med sökordets närvaro samtidigt som önskemål 
från den interna webbutvecklaren var att hålla texten tillräckligt kort för att inte ta för 
mycket plats på målsidan och därmed dölja produkterna.  
 
Beskrivande texter – Led av liknande problem som de informativa texterna bland 
annat att texten var tvungen att hållas kort, samtidigt som det utvalda sökordet skulle 
vara framträdande vilket gav ytterligare begränsningar i antalet ord som kunde 
användas där max antalet låg mellan 25-28 ord beroende på antalet utnyttjade 
tecken som maximalt fick vara 156 stycken (inkluderat mellanslag).  
 
Meta beskrivningen tillsammans med sidtiteln är det ända som ett företag kan 
differentieras sig med i jämförelse med sina konkurrenter och det är därför oerhört 
viktigt att se till att skriva unika titlar och inte upprepa titeln i meta beskrivningen eller 
mellan produkterna för att undvika att skapa intern konkurrens vilket blev svårare ju 
fler texter som behövde skrivas.   
 
Fakta texter – Det svåraste enligt konsulten var att försöka hitta vilken kunskapsnivå 
som texten skulle skrivas på, önskemålet är ju att så många som möjligt skall finna 
informationen intressant och användbar. Dessutom är det viktigt att denna text 
innehåller en tillräcklig densitet av det önskade sökordet utan att texten uppfattas 
som upprepande eller att sökmotorerna anser att sökordet överutnyttjas, denna 
balansgång tyckte konsulten riktigt svår att hålla jämn. 
 
Inlägg på forum, blogg och andra sociala nätverk – Tidskrävande aktivitet som 
kräver sin uppmärksamhet i realtid. Hade en hög prioritering och tog därför tid ifrån 
de andra aktiviteter, och eftersom arbetsbördan varierade så kraftig var det svårt att 
skapa rutiner kring aktiviteten.   
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Nyhetsbrev och digitalt reklamutskick – Ett av problemen var att hitta en attraktiv 
layout och design för nyhetsbrevet och anpassa det efter den grafiska profilen som 
OC har på sin hemsida, därefter framträdde problemet där en bra balans mellan 
bilder på de erbjudna produkterna, kontra informativ text som innehöll det önskvärda 
sökordet och internlänkar skulle fördelas.  
 

4.4 Kontroll av nyskrivna texter 

Uppgiften i sig är enkel enligt controllern, där uppgiften mest går ut på att sätta sig in i 
ämnet och därefter läsa igenom de nyskrivna texterna och kontrollera att 
informationen som skall ges ut är aktuell, relevant och pålitlig. Dessutom så måste 
texten vara skriven på ett sådant vis att OC kan ställa sig bakom texten. Det problem 
som uppfattade som den huvudsakliga, var tidsbristen att sätta sig ner och läsa texter 
ordentligt eftersom den dagliga verksamheten krävde mer uppmärksamhet. 
 

4.5 Webbutveckling av OC:s hemsida 

Enligt Mattias Pedersen så varierar arbetsuppgifterna som webbutvecklare dagligen 
men kortfattat så skulle huvuduppgifterna kunna jämföras med en operatör vars 
huvuduppgift är att se till att underhålla webbsidan så att den förblir driftsäker utan 
driftavbrott. Det kräver att hemsidan kontinuerligt uppdateras med nya drivrutiner och 
övervakas. Arbetet kräver ett ständigt förbättringsarbete för att hålla 
uppladdningshastigheter på hemsidan höga och se till att användarerfarenheten 
förblir hög på hemsidan. 
 
Bortsett från driften av hemsidan så tillkommer även den grafiska layout arbetet eller 
utseendet på hemsidan. Där balansgången mellan placeringar av bilder, texter och 
övriga grafiska attribut är viktiga för att ge hemsidan ett attraktivt utseende och ge ett 
seriöst intryck för att fånga in och behålla besökare på hemsidan. Modet för hur en 
hemsida skall se ut varierar så det kräver en hel del omvärldsbevakning på andra 
webbutiker och ett ständigt trendsökande efter grafiska profiler, nya färgteorier samt 
funktioner att placera in i hemsidor. 
 
Bortses även utseendet på själva hemsidan så innefattar arbetsuppgifterna kring 
hemsidans innehåll. Speciellt för webbutiker så är detta en ganska stor uppgift 
eftersom cirkulationen av sortimentet är hög, där det dagligen läggs till nya produkter 
respektive tas bort. Till dessa uppgifter skall nu även SEO implementeringen eller 
SEO anpassningen av hemsidan läggas till. 
 

4.5.2 Generella problem vid Implementering av SEO på OC:s hemsida 

SEO anpassningen på OC:s hemsida var det mest omfattande problemet under 
implementeringen, eftersom hemsidan från första början inte var utformad efter 
implementeringens riktlinjer när hemsidan togs i bruk. Att behöva gå in i djupet och 
läsa igenom sida efter sida av källkod bara för att kunna lägga till några extra rader 
av kod för att anpassa hemsidan SEO mässigt är ett väldigt tidskrävande arbete och 
tar i princip lika mycket tid som att bygga upp sidan från grunden vilket mycket väl 
skulle kunna vara ett alternativ, dessutom är det lätt att programmeringen slutar 
fungera eller att den blir korrupt om de nya kodraderna har placerats fel i källkoden. 
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Dessutom krävde det en omfattande utformande av Robot txt filer i källkoden. Robot 
txt filer fungera i princip som vägskyltar som ger direktiv åt sökmotorernas robotar 
vart de interna länkarna med information som önskas indexeras på hemsidan finns, 
men likaså förklarar dessa filer även sidor som webbutvecklaren inte vill att robotarna 
skall indexera som exempelvis kundvagnssidan i en webbutik, vad vinner webbutiken 
på att sökmotorerna skulle skicka kunderna till en tom kundvagnssida? Där risken är 
istället är överväldigande att besökaren snarare tappar intresse och direkt lämnar 
sidan. Likaså genom att begränsa antalet sidor som sökmotorn kan indexera till de 
väsentliga så hinner sökmotorernas robotar att indexera fler texter per besök och de 
texter som indexeras håller en högre relevans vilket påverkar den allmänna 
uppfattningen (PageRanken) på hemsidan.  
 
SEO Implementeringen har också lett till att nyanpassningar kring gamla URL koder 
på hemsidan har fått genomföras kontinuerligt. Detta för att många av de gamla URL 
koderna som användes inte följde de nya riktlinjerna som täcks av SEO och därför 
har fått omformulerats. Detta har gett ett oundvikligt följd problem som är mycket 
tidskrävande att åtgärda men som måste utföras, i samband med att de gamla URL 
koderna ändrats så har nya internlänkningar till målsidan skapats eller snarare 
position på den gamla målsidan anses har flyttats. Det kanske inte låter som ett 
allvarligt problem, men om dessa URL koder redan har blivit indexerade en gång av 
en sökmotor så kommer det också vara dessa koder som de presenterar för sina 
användare i sökresultatet. Med andra ord så kommer sökmotorerna leda söktrafiken 
till den senaste kända positionen där sökmotorn kände till att informationen som 
eftersöktes existerade på hemsidan och eftersom URL koderna har ändrats så 
kommer besökarna ledas till en icke existerande sida, om inte en omdirigering av 
söktrafiken till de nya SEO anpassade sidorna genomförs vilket anses vara ett 
tidkrävande dubbelarbete. Detta problem skulle vanligtvis kunna lösa sig på en 
naturlig väg genom en nyindexering av sidornas URL koder, men på grund av att 
indexeringen sköts av sökmotorerna själva och de har i princip gjort det omöjligt för 
webbutvecklare att veta när nästa indexering kommer ske, så är det inte önskvärt att 
ändra på hemsidornas redan indexerade URL koder.  
 
Det underlättar inte heller enligt Mattias att den teori som går att hitta om SEO 
anpassad webbutveckling nästan alltid är inaktuell. Även om det fanns mycket teori 
tillgänglig genom inbördes delning mellan webbutvecklarna själva, så kunde inte 
alltid denna teori antas vara tillförlitlig. Detta beror bland annat på att till skillnad från 
teorin som beskriver hur utformandet av en informationstext bör se ut, där en 
generaliserad utlåtande existerar och som inte påverkats särskilt mycket under de 
senaste uppdateringarna av algoritmerna. 
 
I raka motsatsen till teorin bakom textutformande så måste teorin kring 
webbutveckling omformuleras efter varje ny uppdatering som sökmotorerna utfört på 
sina algoritmer. Där de gamla teorierna har i princip blivit verkningslösa och genom 
experimentering så kan nya teorier på den nya uppdaterade algoritmen utformas. 
Det betyder att Mattias som resterande webbutvecklare måste först urskilj när teorin 
utformades och basera detta på vilken känd version av algoritm som teorin 
härstammade från. Detta för att kunna avgöra om teorin fortfarande är aktuell och 
därför användbar. Risken att förlita sig på gamla teorier är att webbutvecklaren gör 
ett stort jobb i onödan.  
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4.5.3 Övriga SEO relaterade problem kring OC´s hemsida 

De största enskilda problemen som Mattias uppfattade att OC hade på hemsidan 
gällande innehållet var dels duplicerat innehåll. Vilket beror mycket på att OC inte har 
haft tiden att skriva egna texter om de produkter som de har i sitt sortiment. OC tar 
helt enkelt för mycket hjälp av maskingenererade texter eller snarare texter från 
öppna kataloger vilket är texterna som tillverkarna av produkterna har delat med sig 
och gjort tillgängliga för alla. Genom att använda sig av dessa texter så har OC två 
bekymmer det ena är texterna inte genererar några bra rankingpoäng eftersom det 
inte är ett unikt innehåll, dessutom så är dessa texter huvudsakligen skrivna på 
engelska vilket gjort att OC har blandat mellan två språk vilket heller inte ger ett bra 
intryck hos sökmotorerna. Även om detta projekt har börjat motverka detta så dröjer 
det innan hela sortimentet består av egna texter och enbart på svenska, det kräver 
mer från bolaget att skapa nya rutiner när de lägger till nya produkter i framtiden för 
att stoppa utökningen av duplicerat innehåll och successivt arbeta bort kvarvarande 
eller vänta ut tills dessa produkter ersätts med nya. 
 
Bristen på unikt innehåll överlag är ett övergripande problem som OC måste jobba 
vidare med, några metoder som finns tillgängliga men som inte implementerats ännu 
är att skapa möjligheten för besökaren att betygsätta produkter och lämna 
kommentarer på enskilda produkter. Inom teorin kallas denna typ av information för 
användargenererat innehåll och är en riktigt bra källa till unikt innehåll eftersom 
informationen är skriven av unika IP adresser och högst troligen inte kommer finnas 
någon annan stans på internet    
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4.6 Analys av implementerings påverkan på verksamheten 

Under implementeringsprojektet så nyttjades en blandning av olika 
analyseringsprogram dels för att kontrollera SEO anpassningen på grundmaterialet 
men även som ett förarbet till en framtida analysering av implementeringens 
påverkan på bolaget. Dessa program var; 
 

 Google Analytics  

 Google Adwords 

 WebmasterTools 

 Gserp 

 SEOmoz 

 Cuutio  
 
Med hjälp av programmet Google Analytics så kunde OC bland annat spåra hur 
hemsidans besökare uppförde sig på hemsidan, dels genom att följa vilka vägar 
besökarna tog under sitt besök men även specifikt vilka sidor som de besökte, hur 
länge de var på varje sidan och till slut vart de valde att avsluta sitt besök. Ett 
exempel på hur detta kan avläsa illustreras i figur 10. 
 

 
Figur 10 Illustrerar en förkortad karta över besökarflödet på OC´s hemsida 

 
Även information rörande genomsnittstiderna per besök, antalet besökta sidor och 
antalet unika besökare med mera kan sammanställdas av samma program och kan 
beskådas i bilaga 1. 
 
Google Adwords användes i två syften den ena var för att komma åt 
sökordsfunktionen som användes flitigt under valet av sökord tillsammans med en 
liknande funktion bland WebmasterTools funktioner. Den andra funktonen var 
åtkomsten av betala per klick annonsering som utnyttjades på sökord där 
konkurrensen på ordet var som störst och relevansen hög på OC hemsida. 
 
För att kunna hålla koll på det organiska rankingsystemets utveckling för de utvalda 
sökorden så användes tre program. Dessa var Gserp, SEOmoz och Cuutio, där 
Gserp framförallt nyttjades för att se hur väl sökorden och specifika sidor rankades av 
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Google. Detta gav en bra indikation på vilken typ av information som Googles robotar 
valt att indexera och en fingervisning över vad Google sökte för information, Gserp till 
skillnad från Cuutio och SEOmoz erbjöd en grafisk överblick av utvecklingen istället 
för en sammanställd ”veckorapport” vilket underlättade uppföljningsarbetet. Ett 
exempel på hur grafen från Gserp ser ut går att finna i figur 11. 
 

 
Figur 11 Grafisk översyn över sökordens ranking 

  
SEOmoz har ett stort utbud av olika SEO hjälpfunktioner men den som kom till störst 
användning under implementeringen av texterna var dess sidanalysfunktion. Den gav 
en indikation på hur bra SEO optimerad en specifik sida var utifrån ett specifikt valt 
sökord. Genom att bland annat mäta hur stor sökordsdensiteten var på texten för att 
undvika att sökordet överutnyttjades samt att sidan följde några av de riktlinjer som 
under åren visat sig har en viss betydelse på en sidas ranking. 
 

4.6.1 Det huvudsakliga problemet inför analysen av 
implementeringens påverkan 

I avsnitt 2.8 så introducerades några av de tyngsta kriterierna för hur en lyckad SEO 
implementering skulle genomföras däribland skapandet av fasta rutiner inför 
analyseringen av implementeringens påverkan. På grund av den begränsade tiden 
som fanns till förfogande under detta implementeringsprojekt, samtidigt som de 
övriga aktivisterna från grundgenomförandet var mer tidskrävande än förväntat. Så 
hann projektgruppen endast att identifiera och implementera tidigare nämnda 
hjälpmedel för att kunna påbörja analyser, medans utförandet av utförliga analyser 
och skapandet av fasta rutiner för kontinuerlig uppföljning får bli en del i en ny studie.  
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5. Slutsats och rekommendation 
Efter att genomfört en implementering av SEO och samtidigt presenterat de olika 
arbetsmomenten i denna studie så anses det finnas bevisning att tidigare uttalande 
sakna relevans. Där implementeringsarbetet tidigare beskrevs enbart som ”en bra 
skriven text som placeras synligt på hemsidan”. Den nya beskrivningen av 
definitionen kring SEO implementering tycks därför luta mer mot en beskrivning av en 
metod eller ett åtagande vars syfte går ut på att skapa en helhetssyn över hela 
verksamhetens delaktighet vid optimeringen av bolagets webbnärvaro.  
 
Teorin förklaring kring problemet av utformandet av ”en bra text” anses vara 
allmängiltig och bevisligen är detta ett problem som existerar oavsett storleken på 
bolag eller verksamhet som bedrivs. Riktlinjerna från sökmotorerna är densamma 
men dessa välpolerade beskrivningar anses dock inte var helt allmängiltiga. 
Dessutom så hjälper föga den ännu enklare förklaringen ”skriv en bra text” dels då 
den först och främst inte specificerar vem texten skulle rikta sig emot eller vad en bra 
text skall innehålla. Även om riktlinjerna ger en indikation på vad som önskas från 
texten, så måste texten anpassas efter målpubliken som är tänkt att ta del av texten 
och det är här som det börjar bli komplicerat speciellt för ett bolag som bedriver en E-
verksamhet som har en större och en mer varierande kundgrupp än till exempel en 
hotellverksamhet samtidigt som E-handelverksamheter som säljer produkter har en 
större produktomsättning som kräver mer omskrivningar av texter än vad ett hotell 
som säljer samma rum med andra ord mycket mer resurskrävande . 
 
Så innan en text kan skrivas och placeras på hemsidan så behöver bolaget först öka 
sin interna förståelse för webbplatsens utsatta mål och därefter matcha webbplatsens 
innehåll och det sociala bemötandet i förhållande till dessa mål. När väl denna insikt 
har satt sin rot så kan implementeringsarbetet påbörjas. Under utvecklingen av 
implementeringen så rekommenderas att involvera samtliga avdelningar i bolaget 
som kommer påverkas av implementeringen. SEO är ett lagarbete då bolagets olika 
avdelningar besitter just den kompetens som kommer att behövas under 
utvecklingen och som inte är rimligt att påstå skall innehas av en ensam utövare. Ett 
nära samarbete mellan bolagets avdelningar kommer att effektivisera arbetet och 
korta ner väntetiderna samtidigt som utövarna måste acceptera att långa väntetider 
fortfarande kommer existera och måste existera, då SEO verktyget behöver tiden för 
att utvecklas och mogna till innan resultaten av arbetet kan skördas. När väl den nya 
informationen har placerats på hemsidan så går arbetet sedermera över till 
övervakning och analysering av implementeringsmaterialet och ett kontinuerligt 
förbättringsarbete av verksamhetens online prestation.  
 
Majoriteten av problemen som uppstod under implementeringen följde till stor del vad 
teorierna redan tog upp exempelvis sökmotorernas hemlighetsmakeri som försvårar 
arbetet för samtliga utövare av SEO verktyget och identifieringen av relevanta sökord 
till sidans innehåll eller tvärtom. Vad som noterades under implementerings arbetet 
utifrån ett småbolags perspektiv var det återkommande problemen rörande tidsbrister 
och nedprioriteringar av den nya implementeringen inom bolaget. Där den största 
anledningen berodde på resursbrister i form av tillgänglig personalstyrka. Likväl 
utformandet av informationstexterna, där svårigheterna var att hitta en kunskapsnivå 
på informationstexten som passade den största populationen av besökare både från 
B2B och B2C marknaden. Utöver detta problem så var det ständiga påfyllnaden av 
nya produkter i webbutikens sortiment ett problem, då hemsidan från första början 
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inte var SEO anpassats så fanns mycket arbete i form av utformande av egna unika 
texter kvar och som fortsatte växa.    

 
En lösning till sökmotorernas hemlighetsmakeri finns inte för tillfället och som utövare 
måste det helt enkelt accepteras att denna oberäkneliga faktor kommer finnas kvar 
och vara beredd på att nya uppdateringar kommer att komma. För att minimera 
riskerna för att få en negativ effekt av de nya uppdateringarna så rekommenderas att 
alltid ha i åtanke vad syftet bakom en sökmotor är? Sökmotorerna vill nämligen 
hjälpa sina besökare att hitta den information som de söker. Det betyder att 
sökmotorernas grundbehov är att tillfredställa besökarnas behov. Med andra ord så 
betyder det att besökarens behov skall sättas i fokus snarare än sökmotorns. 
Sökmotorn försöker förklara sin syn av vad besökarna vill ha genom sina riktlinjer 
enligt teorin, men eftersom dessa riktlinjer är så pass övergripande så förändras 
dessa inte med tiden och anpassas därför inte med kundens behov. Så för att nå en 
mer positiv långsiktigt resultat så rekommenderas inte att bolagets fokus ska gå ut på 
att försöka tillfredställa sökmotorn som dels vägrar förklara hur den vill bli tillfredställd 
och istället lägga fokus på att få en bättre egen förståelse över sina egna kunders 
behov. Om bolaget förstår sina kunde så kommer de för eller senare även 
tillfredställa sökmotorerna.  
 
Att hitta relevanta sökord är svårare än vad många kan tro och när väl ett sökord har 
valts ut och implementerats så är det inte lätt att byta ut sökordet hur som helst, detta 
beror dels på att hela SEO anpassningen av en specifik sida kommer att cirkulera 
kring detta sökord. Sökordet kommer nämligen att placeras i titlar, beskrivningar och 
informationstexter på denna sida, här finns fotfarande möjligheten att byta ut 
sökordet men när väl sökordet har placerats in URL koden och sidan har blivit 
indexerad, så kommer ett byte av sökord visserligen vara möjlig men kommer i sin tur 
kräva ett omfattande omstrukturering av texterna men framförallt omprogrammering i 
hemsidans källkod. Därför rekommenderas det att innan ett sökord väljs ut, så skall 
utövaren vara säker på att sökordet är värt att satsa på, eftersom själva 
implementeringen kommer vara tidskrävande i sig och ett byte av sökordet kommer 
enbart dubblera arbetsbördan, för att hitta rätt sökord så rekommendera därför också 
att omvärldsbevakningen eller undersökningen kring vilka sökord som skall användas 
görs minutiöst. Där källorna sprids ut mellan tillgängliga sökordsprogram, tidskrifter, 
relevanta hemsidor och konkurrentanalyser för att säkerhetskälla att sökorden som är 
tänkta att användas verkligen är aktuella hos målpubliken som eftersöks., lita inte 
blint på enbart på exempelvis sökordsförslagen som fås av Goggle Adwords och så 
vidare. Genom att sprida ut källorna så ökar även möjligheterna att hitta sökord som 
används av en större population och identifieringen av en bra kunskapsnivå att 
utforma texterna efter. 
 
Den faktiska lösningen till resursproblemet är lite av ett moment 22 för småbolag. Där 
en nyanställning kommer lösa personalbristen och därmed effektivisera arbetet 
genom en sänkt belastning på resterande personal, men detta är ofta en för stor 
investering i sig för ett småbolag. En rekommendation som kan ges till OC och andra 
småbolag som inriktat sig på E-handel och driver en webbutik är att ta en långsiktig 
approach och exempelvis skapa tydliga nya rutiner hur implanteringen av nya 
produkter skall utföras på webbutiken där de från första början lägger ner lite extra tid 
och skriver ihop en egen produktbeskrivning från första början i fortsättningen, istället 
för att samla på sig ett arbete som blir för stor att åtgärda och helt enkelt strunta i de 
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texter som idag redan finns på hemsidan. Dessa texter kommer på naturlig väg att 
ersättas för eller senare av de nya produkterna eller försvinna då de gamla 
produkterna tas bort från webbutikens sortiment, om bolagen tar denna approach så 
kommer de undvika att behöva nyanställa och på lång sikt lösa problemet med icke 
unika texter och duplicerade innehåll men förlänger implementeringsarbetet avsevärt 
innan de kommer kunna börja få mätbara resultat eller se större förändringar på 
bolagets resultat.  
 
Även om den insamlade data inte räcker till för att genomföra en utvärdering av SEO 
som marknadsföringsverktyg i helhet. Så går det från ett tidigt stadium urskilja en 
förflytning av trafikinflödet från tidigare valda sökord av sökmotorerna till de specifikt 
utvalda och implementerade sökorden. Detta betyder att implementeringen faktiskt 
leder besökarna till de produkter de söker efter och som OC önskar sälja likväl att OC 
besöks av nya kunder i köptankar enligt teorin. Det går inte att urskilja en ökning av 
trafik till hemsidan men däremot en jämnare ström av både nya och gamla besökare 
och detta kan mycket väl bero på bättre placeringarna på sökmotorerna. Av dessa 
anledningar så anses fortfarande en rekommendation av detta 
marknadsföringsverktyg vara rimligt. 

5.1 Återkoppling till forskningsfrågorna 

En snabb återblick till de ställda forskningsfrågorna från problemställnings kapitel 1.4 
indikerar på att studien inte har lyckats besvara samtliga uppställda forskningsfrågor 
till en tillfredställande djup.  
 
Där fråga nummer 1 ”Hur kan en SEO implementering enklast beskrivas?” anses 
vara besvarad genom definitionsförklaringen av SEO implementering presenterad i 
kapitel 2.1 sökordsoptimering ”SEO” 
 
”SEO kan med andra ord rubriceras som en metod vars syfte går ut på att skapa en 
helhetssyn över en verksamhets totala webbnärvaro. Vilket inkluderar att först öka 
den interna förståelsen för webbplatsens utsatta mål. Därefter matcha webbplatsens 
innehåll och den sociala utåtriktningsstrategin gentemot dessa mål. För att 
sedermera övergå till övervakning och till ett kontinuerligt förbättringsarbete av 
verksamhetens online prestation med hjälp av analysering och experimentering. 
Denna process skall upprepas fram till dess att verksamheten önskar avsluta sin 
webbnärvaro.” 
 
Fråga nummer 2. ”Hur kan momenten som innefattas av en SEO implementering 
enklast beskrivas?” Anses även den har besvarats genom att studiens uppbyggnad 
har baserats på en fullständig implementering av SEO verktyget där samtliga 
moment har på ett eller annats sätt berörts och kan enklast sammanfattas till dessa 
fem huvudmoment; 
 

1. Omvärldsbevakning – inkluderat en rad olika kundundersökningar för att få en 
djupare förståelse över vilka kunder som företaget skall rikta sig åt, identifiera 
vilka kunskapsnivåer dessa erhåller och till slut anpassa verksamhetens 
kundbemötande utifrån dessa aspekter. 
 

2. Identifiering och utvecklande av SEO-anpassat material – Använda sig av den 
djupare förståelsen av kundbasens associationer av enskilda produkter och 
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baserat på deras kunskapsnivåer hitta en rimlig balansgång för att tillfredställa 
en så stor skara av informations sökare som möjligt och utvecklar därefter 
sökord och skrivna informationstexter baserat på dessa förutsättningar. 
 

3. Implementering av SEO-materialet i verksamheten – innefattar bland annat att 
hitta balansen mellan informationsflöden och bilder som sökmotorerna 
associerar och definierar som relevant, unikt och håller hög kvalité. Detta dels 
genom att använda sig av rätt typ av programmeringsspråk på hemsidan vilket 
möjligöra informationsspridning med andra ord lättåtkomlighet för 
sökmotorerna.  
 

4. Uppföljning och utvärdering – Med anledning till att sökmotorer inte önskar att 
nyttjarna av SEO skall känna till deras fullständiga värderingsgrunder så 
erhålls uppgiften av ständigt uppföljning och utvärdering på genomförda 
förändringar i materialinnehållet på nyttjaren. Sökmotorernas hemliga 
algoritmer utvecklas kontinuerligt för att motverka att nyttjare av SEO på grund 
av dessa kryphåll skall få fördelaktiga fördelar, detta innebär att från en dag till 
en annan så kan en verksamhet som inte nyttjat dessa kryphåll bestraffas 
tillsammans med ”fuskarna” och få sitt nerlagda arbete mer eller mindre 
nedvärderat och värdelöst.  
 

5. Kontinuerligt upprepa processen – Så länge som en internetnärvaro önskas så 
måste processen kontinuerligt upprepas. 

 
 
Fråga nummer 3 och 4 ”Om problem påträffas under implementeringen, varför har 
dessa uppstått?  Hur kan dessa problem motverkas utifrån de förutsättningar som ett 
småbolag disponerar? ”Anses inte vara fullständigt besvarade då dessa frågor och 
svar enbart har skrapat på ytan trots att frågorna i viss mån besvaras av kapitel 4 
”Empirisk redovisning av sökordsoptimering på OC” Detta beror på att studien inte 
kunde genomföra en fullständig utvärdering av SEO verktyget och i den stadie som 
studien är just nu så går det inte att bortse att fler problem mycket väl skulle kunna 
uppstå i hur utvärderingen skall genomföras likväl vilka nya förutsättningar som 
bolaget får baserat på resultatet av hur bra kontra dåligt implementeringen av SEO 
verktyget har påverkat verksamheten.  
 

5.2 Styrkor och svagheter kring detta arbete 

 
Det finns en del styrkor och svagheter med detta arbete. Svagheterna som 
identifierats är bland annat de individuella intervjuerna som genomfördes där 
deltagarna kan anses vara för liten om den skulle ses som en fokusgrupp samtidigt 
som studien enbart genomförts på ett bolag, vilket kan vara motsägelse fullt att påstå 
att upplevelsen kommer var den samma för alla småbolag. Att studien inte heller 
kunde utvärderas ordentligt styrker inte alla rekommendationer som beskrivits i 
arbetet och på grund av de snabba förändringarna som sker inom ämnet så kan 
resultatet av denna studie snabbt bli inaktuell. Styrkorna är främst att studien har 
genomförts på ett verkligt företag och i ett verkligt scenario och inte i en perfekt 
teoretisk miljö som beskrivs i teori böckerna, vilket anses ge en större tyng när det 
kommer till hur upplevelsen av de problemen som uppstod verkligen påverkade 
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företaget och vilka följdproblem som efterföljdes. Studien innehåller fortfarande alla 
de momenten som är viktiga att förstå innan ett annat företag påbörjar sin egen 
implementering och studien är genomförd på ett ämne som både är relevant och i tid 
med hur nya marknadskanaler utvecklas eller snarare utvecklas mot det vill säga en 
mer digital marknad. 

5.3 Frågeställningar för vidare studier 

I samband med att den djupare analysen om SEO implementeringens inverkan på 
verksamheten inte kunde slutföras. Så anses det naturligt att vid en vidarestudie 
påbörja studien varvid denna studie avslutades och därför utföra analysen med 
frågeställningarna; 
 

 Hur påverkade SEO implementeringen OC? 

 Vad fick OC ut av att implementera SEO verktyget i sin marknadsföring? 

 Baserat på resultatet går det att ge en uttalande och rekommendera SEO 
verktyget kring hur effektivitet och användbar verktyget är för småbolag?  
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Och med dessa väl valda ord sammanfattar vi studien; 
 

”Så svårt kan det vara” 
 

”Daniel Dahlbom Korduner”  
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7. Bilagor 

Bilaga 1 Exempel på grafiska rapporter som erhålls av Google 
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