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Abstract: In the summer of 2015, Google revealed that the 
number of searches conducted through mobile 
phones, for the first time had exceeded the number 
of searches conducted via computers. Last year 
(2018) Google announced that they had begun to 
both index and rank websites according to the 
principle of mobile-first. This means that Google 
now considers the mobile phone, rather than the 
computer, as the primary device. The aim of this 
bachelor thesis is to examine what consequences this 
paradigm shift has for the process of search engine 
optimizing a website  through the lens of, in this 
case Swedish, SEO companies. A qualitative 
approach, using semi-structured interviews was 
applied with the purpose of gathering insights from 
the SEO companies on the subject. The findings of 
this study identify mobile-friendliness as a vital part 
of the SEO-process, in order to achieve high ranking 
in search results. Further findings also suggests that 
core principles of SEO are more likely to clash with 
core principles of UX-design in a mobile-first 
context, than when desktop reigned supreme. 
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1. Introduktion 
Du vill ha svaret och inte miljarder webbsidor. Därför går Googles rankningssystem 
igenom hundratals miljarder webbsidor i sökindexet för att ge dig användbara och 
relevanta resultat på bråkdelen av en sekund. 

Det är med de orden som Google (u.å), på sin webbplats under rubriken ”Så 
fungerar sökalgoritmer”, sammanfattar kärnan i sin sökmotortjänst. Googles 
sökrobotar går igenom hundratals miljarder webbplatser i syfte att kunna 
presentera de sökresultat som matchar bäst mot det som Google tror att 
användarna är ute efter. 

Hundratals miljarder webbplatser är en astronomisk summa. Samtidigt är det 
enbart en mycket liten andel, omkring tre-sex procent av internetanvändarna 
som klickar sig bortom de tio första sökresultaten i Googles sökmotor (David, 
2015, s. 29). De dåliga oddsen gör att det vid en första anblick kan verka 
omöjligt för ett företag att få sin webbplats att hamna i topp bland sökresultaten 
på Google, men det hindrar inte branschproffs från att försöka. 

De metoder och tekniker som en webbansvarig tillämpar i syfte för att en 
webbplats ska hamna högt upp bland sökresultaten har samlingsnamnet 
sökmotoroptimering (Kumar & Gupta, 2016). Sökmotoroptimering, ofta 
förkortat SEO, är också det övergripande temat för studien som skrivs inom 
forskningsdisciplinen informationsarkitektur. 

1.1. Bakgrund 

I samband med att traditionella tjänster digitaliseras och flyttar in på nätet har 
också en stor del av vårt liv förpassats dit. Vi kan sköta bankärenden på 
internet, fönstershoppa efter kläder eller beställa tid hos vårdcentralen. Det har 
inneburit en revolution i hur vi lever våra liv och interagerar med varandra. 
Men med den stora mängd webbplatser som finns, behöver det finnas någon 
slags sorteringsfunktion som hjälper oss att hitta det vi letar efter. Det är här 
som en sökmotor kommer in i bilden. En sökmotor är en webbplats som 
möjliggör för användarna att söka efter information på nätet. Egri och Bayrak 
(2014) menar att sökmotorernas uppgift är att förse användarna med rätt 
innehåll vid rätt tidpunkt.  

Enge, Spencer och Stricchiola (2015, s. 22) menar att det numer inte räcker för 
företag att vara närvarande på nätet. För som Gunjan, Pooja, Kumari, Kumar 
och Rao (2012), hjälper det föga om företagets webbplats innehåller de svar, 
eller tillhandahåller de varor eller tjänster som användaren är intresserad av, om 
webbplatsen inte kan hittas av målgruppen.. För att ett företag ska kunna 
överleva på lång sikt är det därför av största vikt att deras namn syns högt upp 
bland sökmotorernas resultat. Och ju högre upp desto bättre. Bland de tio första 
sökresultaten i Google klickar, enligt Palanisamy & Liu (2018), 50 procent av 
användarna på den första sökträffen, medan 25 procent klickar på länken från 
det andra sökresultatet. Resterande 25 procent av klicken är fördelade med 
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sökträff tre och nedåt. Enbart en mycket liten andel, omkring tre-sex procent av 
internetanvändarna klickar sig bortom de tio första sökresultaten en sökmotor 
erbjuder (David, 2015, s. 29). Genom en framskjuten placering bland 
sökresultaten kan en webbplats få hundratals, tusentals, eller till och med 
miljontals fler besökare. Genom ett ökat fokus på sökmotoroptimering kunde 
exempelvis Twitter tiofaldiga sitt besöksantal från 7,5 miljoner till 75 miljoner 
besökare per månad (Sullivan, 2014). Belöningarna med sökoptimering kan 
således vara enorma, vilket har inneburit att intresset för hantverket har växt 
exponentiellt sedan sökmotoroptimering blev ett begrepp i mitten av 1990-talet 
(Khan & Mahmood, 2018) 

Det finns två sätt att hamna högt upp bland sökresultaten (Enge et al, 2015, s. 
37). Det ena är att betala sökmotorer pengar i gengäld mot att de placerar din 
webbplats högst upp bland resultaten. Det andra sättet är att med hårt och 
ihärdigt arbete få en webbplats att ta sig högst upp på egna meriter. Denna typ 
av icke-betalda sökresultat kallas organiska sökresultat (Baye, De los Santos & 
Wildenbeest, 2016). Google märker i gengäld de betalda länkarna med taggen 
”annons” för att skilja dem åt från de organiska sökträffarna. Det går inte att 
köpa sig till förstaplatsen bland de organiska sökresultaten och för Google är 
det viktigt att skilja på dessa typer av resultat. Det meddelar Google (u.å) själva 
under rubriken ”Därför säljer vi annonser, inte sökresultat”. Argumentet är att 
användaren ska kunna lita på att de resultat som dyker upp bland de organiska 
sökresultaten också är de som Google bedömer ha störst chans att tillfredsställa 
användarens behov, ”inte vad vi eller våra partners tycker att du borde 
se” (Google, u.å). Google avslutar inlägget under rubriken ”Därför säljer vi 
annonser, inte sökresultat” med orden: ”En del som jobbar med onlinetjänster 
tror inte att skillnaden mellan sökresultat och reklam är så viktig. Men det gör 
vi.” 

Under rubriken ”Så fungerar Sökalgoritmer” på Googles webbplats (u.å) 
framgår det att det finns hundratals olika faktorer som påverkar Googles 
rankning av webbplatser. Faktorerna sträcker sig över en rad olika områden och 
innefattar allt ifrån rubrikers ordval till hur webbplatsen är uppbyggd. Från 
huruvida webbplatsen har en hög nivå av användbarhet och erbjuder en bra 
användarupplevelse till antalet inkommande länkar från andra webbplatser. 
Denna spännvidd av faktorer gör sökmotoroptimering till en komplicerad och 
tidskrävande process (Khan & Mahmood, 2018). 

1.2. Problembeskrivning 

En andra revolution i digitaliseringens tidevarv är introduktionen av smarta 
mobiltelefoner. Långsamt, men stadigt, har den dagliga användningen av 
internet rört sig långsamt från datorer mot mobila enheter. Enligt Kadlec (2012, 
s. 4) var redan 2010 det år som antalet beställda smart-telefoner översteg 
antalet beställda datorer världen över. En trend som har fortsatt. Enligt 
rapporten Svenskarna och Internet (Davidsson, Palm & Melin Mandre., 2018) 
är det betydligt fler som använder sig av mobilen än datorn (80 procent, 
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respektive 65 procent) i det dagliga nätanvändandet. I samma studie framgår 
det att nio av tio svenskar äger en smart-telefon.  

Den här utvecklingen återspeglas också i vårt sätt att söka efter information på 
internet. Under sommaren 2015 meddelade Google att antalet sökningar via 
mobil för första gången hade överstigit antalet sökningar via dator (Carson, 
2015). Det har också fått följder för hur Google arbetar. 

I mars 2018 annonserade sökmotorjätten att de hade börjat indexera 
webbplatser efter principen mobile-first (Zhang, 2018). Det innebär att Google 
använder sig av en webbplats mobilversion i första hand när en webbplats ska 
indexeras i sökresultaten. Det är en tydlig brytning med den tidigare traditionen 
när datorn sågs som den primära enheten. I december i fjol (Mueller, 2018) 
meddelade Google att över hälften av alla webbplatser indexeras via dess 
mobilversion. Fortfarande indexeras datorversionen av webbplatsen i det fall 
det inte finns någon mobilversion, enligt Google själva på sin webbplats under 
rubriken ”Prepare for mobile-first indexing" (Google, 2018). Men med 
paradigmskiftet har Google pekat ut en tydlig riktningsförändring och under 
nämnda rubrik uppmuntras webbansvariga i kraftfulla ordalag till att 
mobilanpassa sina webbplatser.  

Hur sökmotorers indexering och ranking fungerar, samt vad mobilanpassning 
innebär, är ämnen för senare kapitel. Men här kan konstateras att Google har 
skickat en stark signal om att SEO-företag i högre grad måste ta en webbplats 
mobila version i beaktande när sökmotoroptimering ska implementeras. 

1.3. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att, genom en kvalitativ ansats, undersöka på vilket sätt 
Googles riktning mot mobile-first har inneburit för SEO-företagens 
arbetsprocess när en webbplats ska sökmotoroptimeras.  

Mot ovanstående bakgrund har följande frågeställning utkristalliserat sig. 

• Vilka skillnader har Googles pågående övergång mot mobile-first inneburit 
för SEO-företagen när det gäller processen att sökmotoroptimera en 
webbplats? 

1.4. Avgränsning 

Sökmotoroptimering är ett brett område med många begrepp och olika 
inriktningar. Studien kommer dock enbart att handla om hur SEO-företag 
arbetar med sökmotoroptimering i en mobil kontext, och hur den  
arbetsprocessen eventuellt skiljer sig mot sökmotoroptimering i dator. Förledet 
”mobile” i begreppet mobile-first syftar enbart på smart-telefoner. När ordet 
”mobil” eller ”mobilen används nedan är det smart-telefoner som åsyftas. 
Google har meddelat att de ser läsplattor som en egen enhet, och ingår därför 
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inte i termen mobile(-first). Det är också förklaringen till att studien inte 
omfattar någon datainsamling om hur SEO-företag arbetar mot läsplattor. 

En annan förändring som följer med Googles pågående övergång mot mobile-
first är att appar kan indexeras och visas bland sökresultaten. Appar är dock 
inte på något sätt ett ämne för den här studien. 

Den här studien kommer enbart att undersöka vilka sökmotoroptimeringstekniker 
som SEO-företagen använder för att förbättra en webbplats rankning bland de 
organiska sökresultaten. Hur SEO-företag arbetar med betalda sökresultat är 
alltså inte av intresse för denna uppsats. 
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2. Tidigare forskning 

I kapitlet redovisas den forskningsöversikt som ligger till grund för studien. 
Forskningsöversikten inleds med en redogörelse för hur sökmotorer fungerar, 
för att därefter presentera en rad viktiga begrepp som traditionellt har varit 
dominerande inom sökmotoroptimering. Därefter presenteras begreppet 
mobile-first och olika metoder för att mobilanpassa en webbplats. Uppsatsen 
skrivs inom disciplinen informationsarkitektur, varför begreppet får en 
presentation, tillsammans med de närliggande begreppen användbarhet och 
användarupplevelse (UX). Sista delen i forskningsöversikten är en redogörelse 
för hur användares sökbeteende skiljer sig mellan mobil och dator. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning av det redovisade forskningsunderlaget och 
framläggandet av studiens centrala begrepp. 

Författaren har inte lyckats hitta någon kollegialt granskad forskning på 
svenska. I stället har internationella vetenskapliga artiklar skrivna på engelska 
legat till grund för studien. De vetenskapliga artiklar som har identifierats är 
främst grundade i hur sökmotorer fungerar och opererar, samt vilken tekniker 
det finns för att sökmotoroptimera en webbplats. Däremot är forskningen mer 
knapphändig när det gäller sökmotoroptimering i en mobil kontext, och på 
vilket sätt processen av att sökmotoroptimera en webbplats har påverkats i 
samband med att mobilen har blivit den primära enheten. Ett antal handböcker 
på ämnet sökmotoroptimering har använts vid de tillfällen de vetenskapliga 
artiklarna inte fullt ut täcker, eller för att ge ytterligare bakgrund till ett område. 
I de vetenskapliga artiklarna, samt i handböckerna finns på vissa ställen 
hänvisningar till Googles egna blogginlägg och guider, och i dessa fall har 
primärkällan använts. 

Föreliggande studies författare har inte lyckats hitta någon kollegialt granskad 
vetenskaplig studie, vare sig svensk eller internationell, där SEO-företagen 
själva får svara på frågor hur arbetsprocessen ser ut. Då studien därmed står på 
osäker grund i det avseendet har författaren valt att angripa ämnet 
sökmotoroptimering med en bred ansats i syfte att skapa en bred 
kunskapsgrund. 

2.1. Sökmotorer 

En sökmotor är en webbplats som möjliggör för användarna att söka efter 
information på nätet. Och behovet för en sådan tjänst är stort. Antalet 
webbplatser på internet har nämligen exploderat i antal. För 25 år sedan, år 
1994, hade World Wide Web Worm, en av de första sökmotorerna ett index på 
110 000 webbplatser (Brin & Page, 1998). I dag känner Google, enligt egen 
utsago, till hundratals miljarder webbplatser. 

Antalet sökmotorer är många. Länge var Yahoo den dominerande sökmotorn 
(Brin & Page, 1998). I Ryssland finns Yandex och i Kina heter den största 
sökmotorn Baidu. Uppstickaren DuckDuck.go marknadsför sig med budskapet 
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att denna sökmotor inte samlar in information om dig och dina sökningar. Men 
det finns ingen sökmotor som kommer i närheten av Google när det gäller både 
antalet användare och marknadsandelar. Enligt Statcounter (2019) har Google 
en marknadsandel på 92,5 procent av sökmotorer sett över hela världen.            
I Sverige är dominansen ännu större med en marknadsandel på hela 96 procent, 
medan den närmaste konkurrenten Bing endast har 2,3 procent (StatCounter, 
2019). Det är siffror som ligger i linje med rapporten Svenskarna och Internet 
(Davidsson et al., 2018) där 97 procent av svenskarna uppger att de använder 
Google. 

På grund av Googles stora dominans är begreppen sökmotor, sökning och 
sökresultat i den här uppsatsen synonymt med Google, googlesökning, 
respektive sökresultat i Google om inget annat uppges. 

2.1.1.Indexering 
För att en webbplats ska kunna visas bland en sökmotors resultat måste 
webbplatsen vara indexerad i en sökmotors databas (Zineddine, 2016). Om 
Google ska uppnå sitt mål om att leverera och presentera de mest relevanta 
resultaten som matchar din sökning ligger det också i Googles intresse att 
känna till så många webbplatser som möjligt (Enge, Spencer & Stricchiola, 
2015, s. 46). Därför skickar Google löpande ut sökrobotar, så kallade spindlar, 
som söker igenom nätet i jakt på nya webbplatser att införliva i sitt index. 
Spindlarna utgår från webbplatser som sedan tidigare har bedömts vara av hög 
kvalitet och följer därefter alla webbplatsernas länkar vidare därifrån för att 
upptäcka nya webbplatser och indexera dem (Enge et al., 2015, 47). I de fall 
webbplatsen redan finns indexerad görs ändå genomsökningar för att se om 
webbplatsen har uppdaterats sedan sist, och i så fall registrera dessa 
förändringar i Googles databas (Enge et al., 2015, s. 48). Även webbplatsernas 
innehåll analyseras, klassificeras och indexeras (Zineddine, 2016).  

Webbplatser, samt innehåll, som det krävs lösenord för att få tillgång till 
indexeras däremot inte av Google, enligt Zineddine (2016). Det medför att den 
stora majoriteten av internets innehåll inte är sökbart via sökmotorer (Zinedine 
2016). Hur stor den andelen är delar forskare, men enligt Zinedine (2016) är 
det troligtvis endast runt 20 procent av samtliga webbplatser som kan hittas via 
Google. Det finns samtidigt tillfällen när webbplatser som inte är menat att 
indexeras av Google ändå blir det, påtalar David (2015, s. 92). Det går att 
manuellt förhindra spindlarna från att indexera visst innehåll genom att 
redigera webbplatsens meta-taggar eller genom att redigera root-filen 
robots.txt. (David, 2015, s. 92).  

Genom att ladda upp en sitemap på Googles webbplats kan webbansvariga 
hjälpa spindlarna att förstå hur webbplatsen ser ut, är arrangerad och vilken 
sorts innehåll webbplatsen har (David, 2015, s. 171). En sitemap är en 
förteckning över samtliga sidor på webbplatsen, och listas på ett språk, XML, 
som sökmotorernas spindlar förstår. Sökmotorerna kan fortfarande hitta en 
webbplats där en sitemap saknas (David, 2015, s. 172). Som nämndes ovan 
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hittar Google webbplatser genom att följa länkar. Om en annan webbplats som 
redan har blivit indexerad länkar till en webbplats kommer din webbplats att 
hittas av Googles sökmotorer förr eller senare – även om någon sitemap inte 
har laddats upp (David, 2015, s. 172). Men för små eller nystartade 
webbplatser, som ingen har länkat till, kan däremot en sitemap vara avgörande 
för om webbplatsen blir hittad eller inte. David (2015, s. 172) påpekar också att 
en uppladdad sitemap dessutom kan innebära att en webbplats indexeras 
snabbare. 

Gällande indexering har David (2015, s. 37-38) en viktig poäng. Det är inte 
själva webbplatserna i sig som lagras i sökmotorernas sökdatabas. I stället är 
det resultatet av spindlarnas bearbetning, analys och tolkning av en webbplats 
(alltså, en webbplats index) som lagras i sökmotorernas sökdatabas. Den här 
skillnaden är viktigt att förstå menar David (2015, s. 38) som definierar det mål 
en sökmotor försöker uppnå såhär: ”[En] sökmotor försöker inte att matcha [en 
sökning] mot din webbplats, utan mot en bearbetad och analyserad version av 
din webbplats”.  

2.1.2.Rankning 
Som ovan nämnts finns det hundratals faktorer som påverkar vilken rankning 
en webbplats får bland sökresultaten. Wackå (2009, s. 76-77) skriver att den 
som känner till hur Google avgör olika webbplatsers rankning antingen är ”en 
av Googles mest seniora utvecklare eller en lögnare”. Syftet med rankningen är 
att presentera de webbplatser som sökmotorerna tror har störst chans att 
motsvara det du är ute efter. Genom ständiga finjusteringar av sina algoritmer 
försöker Google att komma närmare att förstå vad syftet med googlesökningen 
är. Enligt en undersökning från 2013 är 77 procent av Googles användare nöjda 
med hur Google fungerar (David, 2015, s. 30). 

2.2. On-Page 

Traditionellt har det funnits två huvudsakliga grenar inom sökmotoroptimering: 
On-Page och Off-Page (Luh, Hyang & Huang, 2015; Matošević, 2015; Khan & 
Mahmood, 2018). Båda kompletterar varandra. Kortfattat handlar On-Page om 
att sökmotoroptimera alla delar som finns på den egna webbplatsen, vilket 
också förklarar namnet (Bråth & Wahlgren, 2017, s. 49). Enligt Bråth och 
Wahlgren (2017, s. 49) kan On-Page i sin tur delas in i två delar. Den första 
delen handlar om sådant som val av nyckelord, titelns namn, samt ordval i 
rubriker och text. Den andra delen rör webbplatsens innehåll, dess struktur och 
uppbyggnad, samt att minimera tekniska fel, så att webbplatsen kan indexeras 
på bästa sätt. Nedan följer några av de vanligaste teknikerna inom On-Page. 

2.2.1.Nyckelord 
När användarna gör en sökning är det för att få information om något eller för 
att utföra något (Enge, Spencer & Stricchiola, 2015, s 25). Med orden som 
användaren skriver i sökfältet, som ”Begagnad bil”, ”Deklarera egen firma” 
eller ”Sevärdheter Paris” som ledtråd försöker sökmotorerna sedan att matcha 
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sökorden mot de webbplatser, vars innehåll verkar ligga närmast användarens 
intention (Enge et al, 2015, s. 24-25). För en sökmotoroptimerare kallas dessa 
sökord för nyckelord. Dessa nyckelord, vilka de är, hur ofta de används på en 
webbplats och i vilka sammanhang de används, är avgörande för hur väl 
webbplatsen sedan rankas bland sökresultaten (Khan & Mahmood, 2018). 
David (2016, s. 96) beskriver det som att nyckelorden är ”grunden på vilket 
huset (din webbplats) står på”. Khan och Mahmood (2018) går så långt som att 
slå fast att valen av nyckelord är det enskilt viktigaste momentet inom 
sökmotoroptimeringsprocessen baserat på ett experiment i syfte att få en 
webbplats högt rankad. De menar att nyckelorden borde placeras i 
webbplatsens titel, i webbplatsen metadata, samt i webbplatsens innehåll i form 
av rubriker och texter (Khan & Mahmood, 2018). Enligt Zhu och Wu (2011) är 
webbplatsens adress, dess URL, en bra placering för nyckelorden och något 
som ger positiva resultat för rankingen. En möjlig invändning här framför dock 
Baye, De los Santos och Wildenbeest (2016) som menar att startsidans adress 
på webbplatsen bör vara kopplat till företagets namn. Däremot går det att på 
webbplatsens undersidor döpa webbadresserna till namn som speglar 
nyckelorden (Wackå 2009, s. 87). Exempelvis är www.seo.se/kontakt därför en 
mer sökmotoroptimerad webbadress än www.seo.se/d1313a.  

Konkurrensen om vanliga nyckelord som ”Nyheter” eller ”Hotell Stockholm” 
eller ”Restaurang Göteborg”, är hård vilket gör att de webbplatser som satsar 
på vanliga nyckelord har svårare att hamna högre upp bland sökresultaten 
(Wackå, 2009, s. 79-80). Det kan därför vara en idé för mindre resursstarka 
företag att satsa på mindre vanliga, eller mer specifika nyckelord, ofta kallat 
long tail-nyckelord (Enge, Spencer & Stricchiola, 2015, s. 140). Som David 
(2015, s. 29) påtalar är det en väldigt liten andel av nätanvändarna som klickar 
sig förbi de tio första sökresultaten på Google. Om en nystartad taverna 
försöker hamna högt upp på nyckelordet ”Restaurang Göteborg”, men enbart 
lyckas ta sig till plats 60 bland sökresultaten på just den frasen kanske tavernan 
i stället bör överväga att satsa på long tail-nyckelordet ”Grekisk restaurang på 
Hisingen”. Det är troligtvis färre som söker på ”Grekisk restaurang på 
Hisingen” än ”Restaurang Göteborg”, men om tavernan hamnar högt upp bland 
sökresultaten på det förstnämnda long tail-nyckelordet kan de paradoxalt nog 
ändå locka fler besökare till sin webbplats. Logiken här är att det, utifrån 
exemplet, är fler personer som söker på ”Grekisk restaurang på Hisingen” än 
antalet som vid en sökning på ”Restaurang Göteborg” bläddrar förbi de 59 
första sökresultaten (Wackå, 2009, s. 79-80). 

2.2.2.Fungerande webbstruktur 
För att en webbplats ska kunna indexeras på rätt sätt och därmed också få en 
rättvis plats i rankningen krävs det att det finns en tydlig och fungerande 
webbstruktur (Wackå, s. 2009, s. 89). Webbplatsen bör vara kodad på ett språk 
som sökmotorernas spindlar förstår. I gengäld ger en bristfällig kod som är 
omständlig och har många tekniska fel inte bara en sämre användarupplevelse, 
utan också en sämre ranking bland sökresultaten (David, 2015, s. 52). 
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Ett vanligt misstag är att inte säkerställa att rubrikerna på webbplatsens 
undersidor är kodade i rätt ordning. Sidans huvudrubrik ska ha taggen <h1>. 
Efterkommande rubriker på samma sida bör ha taggen <h2> och därefter <h3> 
och så vidare ned till <h6> som är den minsta rubriken (David, 2015, s. 52). 
Google lägger stor vikt vid vilka nyckelord som h1-rubriken innehåller när en 
sida ska rankas (Matošević, 2015). Således bör också webbansvarig göra det.   
I en god webbstruktur bör också varje undersida på webbplatsen ha en unik 
titel och unika metataggar (Wackå, 2009, s. 89). Förutom att det innebär att 
webbplatsen indexeras på bästa sätt finns det i de olika undersidornas titel och 
metataggar också möjlighet att lägga in fler nyckelord på fler platser, vilket 
innebär att webbplatsen visas på fler sökningar. 

2.2.3.Innehåll 
Innehåll är ett begrepp med en väldigt bred definition. Rosenfeld, Morville och 
Arango (2015, s 35-36) skriver att innehåll innefattar allt som användarna 
behöver för att använda, och navigera, en webbplats. Det kan till exempelvis 
vara texter, bilder och videoklipp, men begreppet innehåll innefattar också mer 
tekniska element som databaser och verktyg som betalningssystem (Rosenfeld, 
et al., 2015, s. 36). Wackå (2009, s. 59–72) nämner att hyperlänkar, meta-
taggar och titel-taggar också ingår i begreppet innehåll. 

Google lägger stor vikt vid webbplatsens innehåll när en webbplats ska rankas 
(Khan & Mahmood, 2018). Genom att lägga in nyckelorden i rubriker, texter 
och ankartexter ökar chansen till en bättre placering. Det är också av hög 
prioritet att placera nyckelord i alt-taggarna på webbplatsens bilder (Ferraz, 
2015). Ferraz (2015) menar att nyckelord i bildernas alt-taggar inte bara ökar 
möjligheten till en bättre ranking bland sökresultaten, det är dessutom till hjälp 
för personer med någon form av synnedsättning. Ferraz (2015) menar överlag 
att sökmotoroptimering och tillgänglighetsanpassning går hand i hand. SEO 
och dess relationer till tillgänglighet är inget ämne för den här studien, men kan 
vara ett intressant fält för vidare studier.  

Nyckelorden berättar för Google vad webbplatsens innehåll handlar om. Men 
webbplatsens innehåll måste i sig vara relevant för besökarna för att en 
webbplats i längden ska hamna högt upp bland sökresultaten. Google (u.å) 
sammanfattar det såhär under en guide på sin webbplats med titeln ”Så 
fungerar sökalgoritmer”. 

”Om du söker efter ’hundar’ vill du antagligen inte ha en sida där ordet ’hundar’ nämns 
hundratals gånger. Vi försöker ta reda på om sidan innehåller ett svar på din fråga och 
inte bara upprepar den. Sökalgoritmerna analyserar alltså om sidorna innehåller relevant 
innehåll, t.ex. bilder av hundar, videor eller kanske en lista över raser. 

I studien syftar begreppet innehåll på allt det material som är synligt för 
användaren vid ett besök på en webbplats. 
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2.3. Off-Page 

Enligt David (2015, s. 65) kan Off-Page summeras med endast två ord: 
inkommande länkar. När Google introducerades var inkommande länkar den 
viktigaste faktorn för rankningen av en webbplats (Brin & Page, 1998). 
Principen här är i korthet: om ett stort antal webbplatser länkar till din 
webbplats borde det också innebära att din webbplats är relevant för många 
användare (Brin & Page, 1998). Om en stor och välbesökt webbplats länkar till 
din webbplats betyder det samtidigt mer än om en liten webbplats med färre 
besökare gör det (Brin & Page, 1998). Bråth och Wahlgren (2017, s. 87) menar 
att Googles metod att mäta värdet på länkar var en viktig faktor till att göra 
Google marknadsledande. Det faktum att en länk till en webbplats i sig är ett 
kvalitetsmått är något som i dag tillämpas av alla stora sökmotorer, hävdar 
David (2015, s. 66). 

2.3.1.Länkbyggande 
Länkbyggande, eller link building, är. enligt Zhang och Cabage (2017) den 
process som handlar om att övertyga andra webbplatser att länka till en specifik 
webbplats. Zhang och Cabage (2017) liknar länkbyggande vid en konstform. 
Bråth och Wahlgren (2017, s. 88) menar att det finns i princip lika många 
metoder för länkbyggande som det finns personer som arbetar med 
sökmotoroptimering. 

Enligt Khan och Mahmood (2018) är en vanlig teknik för länkbyggande att 
skriva bloggkommentarer och forum-inlägg på andra webbplatser, där en länk 
till din webbplats antingen finns med i själva kommentaren i sig, eller i 
användarprofilens signatur. Khan och Mahmood (2018) uppmuntrar också 
sökmotoroptimerare att skriva gästartiklar och gäst-blogginlägg på andra 
webbplatser. Khan och Mahmood (2018) påtalar att närvaro och aktivitet på 
sociala medier är en viktig del i länkbyggande. Zhang och Cabage (2017) är 
dock noga med att påtala att aktivitet på sociala medier inte kan ersätta 
traditionellt länkbyggande. 

Att det är positivt att ha så många inkommande länkar som möjligt var länge 
en sanning. Sedan 2014 är det en sanning med modifikation. Den 24 april det 
året skedde en stor uppdatering av Googles algoritm. En uppdatering som fick 
namnet Penguin. Syftet med Penguin var, och är enligt Enge, Spencer & 
Stricchiola (2015, s. 461) att få bukt med missbruk av länkar på webbplatser. 
Köpta länkar och inkommande länkar från webbplatser vars innehåll inte alls 
har någon koppling till innehållet på din webbplats är en varningsflagga. Extra 
mycket så om webbplatsen är på ett annat språk (Enge, et al, 2015, s. 462-463). 
Ett överdrivet antal kommentarer på andra webbplatsers bloggar kan också 
vara ett problem för Googles Penguin-uppdatering, menar Enge et al. (2015, s. 
463).  

Google och andra sökmotorer har blivit bättre på att avgöra vilka länkar som 
faktiskt är uppriktigt menade. Det är också här vi finner en del av förklaringen 
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till att innehållet på webbplatsen spelar stor roll. Enligt Enge et al. (2015, s. 
352-354) är ett av de allra bästa sätten för att få inkommande länkar från andra 
webbplatser därför att skapa innehåll som är intressant, relevant och som 
användare genuint gärna vill ta del av 

2.4. Black hat och White hat 

Black hat är ett samlingsnamn på tekniker som visserligen kan göra att en 
webbplats hamnar högre upp på sökrankingen, men som samtidigt kan 
innebära att webbplatsen blir hårt straffad av sökmotorerna i det fall det 
upptäcks (Gudivada & Rao, 2015). I värsta fall kan en webbplats helt 
svartlistas från sökmotorerna, vilket innebär att de inte syns bland sökresultaten 
alls (Gudivada & Rao, 2015). Enligt Google är varje aktivitet som enbart syftar 
till att förbättra webbplatsens ranking, men som på intet sätt hjälper 
webbplatsens besökare, ett exempel på dålig webbdesign och något som 
i stället riskerar att försämra rankingen (Enge, Spencer & Stricchiola, 2015, s. 
614). Ett vanligt exempel på en teknik som räknas som black hat är ett 
överdrivet användande av nyckelorden, på engelska keyword stuffing (Enge et. 
al. 2015, s. 467). Om en webbplats texter är oläsliga eller har en ologisk 
meningsbyggnad på grund av att den webbansvarige har klämt in nyckelorden 
överallt riskerar webbplatsen att straffas. Det gäller också om webbplatsen 
gömmer innehåll för besökarna, exempelvis genom att skriva vit text på vit 
bakgrund bara för att lägga in fler nyckelord (Enge, et al, 2015, s. 468). Andra 
exempel som går under Black hat är att betala andra webbplatser för att länka 
till din webbplats (Enge et al., 2015, s. 389-390) eller att stjäla andra 
webbplatsers innehåll (Enge et al., 2015, s. 615).  

White hat, är i kontrast till black hat, ett samlingsnamn för de tekniker som 
uppmuntras och bör användas i sökmotoroptimering. 

2.5. Mobile-first 

När antalet Googlesökningar i mobil passerade antalet sökningar från dator 
2015, var Google inte oförberedda. I januari samma år började Google att 
skicka ut varningsmeddelande till alla webbansvariga vars webbplatser inte 
bedömdes vara tillräckligt mobilanpassade enligt sökmotorjättens standard 
(Schwartz, 2015). Googles meddelande togs som en signal på att en ny 
Google-algoritm med fokus på mobil var i antågande. Mycket riktigt. Någon 
månad senare meddelade Google officiellt (Makino, Jung, Phan, 2015) att 
webbplatser som var mobilvänliga skulle få en stor fördel i rankningen vid 
Googlesökningar gjorda via en mobil. Något som för de riktigt initierade inte 
borde ha kommit som en överraskning. Redan så tidigt som 2010 meddelade 
Googles vd Eric Schmidt vid Mobile World Congress att sökmotorjätten höll 
på lägga fundamenten för att kunna ställa om till mobile-first (Neate, 2010). 

I mars 2018 annonserade Google (Zhang, 2018) att de hade börjat indexera 
webbplatser efter principen mobile-first, och därmed på så sätt verkligen hade 
börjat uppfylla den spådom som företagets dåvarande vd Eric Schmidt gjorde 
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år 2010 om att mobiltelefonen snart skulle vara den primära enheten – både för 
användarna och för Google (Neate, 2010). Att Google indexerar efter principen 
mobile-first innebär att Google använder sig av en webbplats mobilversion i 
första hand när en webbplats ska indexeras i sökmotorjättens databas. En tydlig 
brytning med den tidigare traditionen när datorn sågs som det primära enheten. 
l december i fjol annonserade Google (Mueller, 2018) att över hälften av alla 
webbplatser hade indexerats via dess mobilversion. I sitt blogginlägg från mars 
2018 förtydligade Google (Zhang, 2018) att rankingen av sökresultat inte 
påverkas av huruvida det var webbplatsens mobil- eller datorversion som 
indexerades. Google (Phan, 2016) har också tydliggjort att företaget kommer 
att sträva efter att erbjuda relevanta sökresultat oavsett om användaren söker 
via datorn eller mobilen. 

2.6. Snabba webbplatser i mobil 

Redan för knappt tio år sedan, i april 2010, annonserade Google i ett 
blogginlägg (Singhal & Cutts, 2010) att en webbplats laddningstid hade 
implementerats som en faktor vid rankningen av en webbplats. Då löd inlägget 
att laddningstiden inte hade någon särskilt stor påverkan, men i samband med 
att mobilen blivit den primära enheten är det något som tycks ha fått större 
betydelse. I ett blogginlägg från Google (Wang & Phan, 2018) publicerat i 
januari i fjol annonserade sökmotorjätten att laddningstid fram till dess enbart 
hade varit en rankningsfaktor vid sökningar gjorda på datorn. Med 
blogginlägget (Wang & Phan, 2018) meddelade Google att laddningstid hade 
införts som en rankningsfaktor för webbplatser när googlesökningar görs via 
mobil. I blogginlägget från Wang och Phan (2018) meddelades det visserligen 
att det endast en mindre procentandel av de mest långsamma webbplatserna 
hade fått en sämre ranking, och att en långsam webbplats fortfarande kan 
hamna högt upp om innehållet är relevant. 

Tonläget skärptes dock redan en månad senare, då Googles produktledare för 
mobila webben, Daniel An (2018), i ett nytt blogginlägg skrev att det är 
”avgörande” för mobilanpassade webbplatser att ha snabba laddningstider. I 
Googles egna studie (An, 2018) visade det sig att den genomsnittliga 
webbplatsen tar 15 sekunder på sig för att ladda färdigt i mobilen. Något som 
kunde få förödande konsekvenser för dessa webbplatser, då 53 procent av 
användarna lämnar en webbplats om sidan tar längre än tre sekunder att ladda 
(An, 2018). An (2018) beskriver resultatet av Googles egna studie som 
”ögonöppnande”, och påtalade att ”hastighet spelar roll”. An (2018) avslutade 
blogginlägget med att påtala att webbansvariga ”måste” (börja) fokusera på att 
bygga mobilanpassade webbplatser. Det framgick inte inte av blogginlägget 
från An (2018) om laddningstider, i och med de iögonfallande resultaten, 
hädanefter kommer att få en viktigare roll i Googles rankning av webbplatser 
än som först antyddes av blogginlägget från kollegorna Wang och Phan (2018) 
en månad tidigare. Men tonen i från An (2018) är relativt oförsonlig mot 
webbplatser med långa laddningstider. 
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2.6.1.Tekniker för att sänka laddningstiden av webbplatsen 
Enligt Enge, Spencer och Stricchiola (2015, s. 480) bör en bra webbplats ladda 
färdigt på mindre än en sekund. För att nå det målet finns en del olika tekniker. 
En fungerande webbstruktur är en förutsättning för en snabb webbplats. Att 
städa upp i webbplatsens länkstruktur, och ta bort/ändra brutna länkar kan 
därför vara till god hjälp menar både Enge, Spencer och Stricchiola (2015, s. 
475) och David (2015, s. 52). I en fungerande webbstruktur ingår också att se 
till att det inte finns någon överflödig HTML-, CSS- och javascriptkod som 
försinkar laddningstiden (Enge et al., s. 484). Webbplatser med många och 
stora bilder tar längre tid att ladda. En bild kan komprimeras till en mindre 
storlek – eller tas bort om den inte behövs – för att göra webbplatsen snabbare 
(David, 2015, s. 167). 

2.6.2.AMP – Accelerated Mobile Pages 
I Googles strävan efter snabba webbplatser med korta laddningstider 
lanserades år 2015 en ny innovation som fick namnet Accelerated Mobile 
Pages, ofta förkortat AMP (Besbris, 2015). AMP är ett ramverk, byggt i open 
source, som gör att sidor på en webbplats kan ladda flera gånger snabbare än 
vanliga sidor (Besbris, 2015). Det allra snabbaste laddningstiden sker om 
AMP-sidan visas direkt via Googles egna AMP-cacheminne, hävdar Google 
själva under rubriken ”Om AMP (Accelerated Mobile Pages)”, som hittas i 
Google hjälpcenter (u.å).  

Bråth och Wahlgren (2017) menar dock att det finns skäl till skepsis. 
Författarduon hänvisar i sin bok Guldläge på Nätet (2017, s. 83) till 
egenutförda tester, vars utformning dock inte redovisas, men vars resultat  
tyder på att sidor som använder sig av AMP-tekniken inte får några 
rankningsfördelar. 

2.7. Mobilanpassning 

I februari 2015 meddelade Google (Makino, Jung & Phan, 2015) att nivån av 
mobilanpassning är en faktor som påverkar webbplatsens ranking bland 
resultaten. Det påverkar dock bara sökningar som görs via mobil, och inte 
sökningar via datorn (Makino, Jung & Phan, 2015). Då fler än hälften av alla 
googlesökningar görs via mobilen är en mobilanpassning av webbplatsen av 
största vikt för varje webbansvarig och sökmotoroptimerare som vill locka fler 
besökare. 

Det finns, enligt Bråth och Wahlgren (2017, s. 82) tre metoder för att 
mobilanpassa en webbplats. De tre metoderna är: separat mobilsajt, dynamic 
serving och responsiv design. I studien har författarens egna begrepp separat 
mobilversion av webbplatsen använts i stället för separat mobilsajt. En 
redogörelse för dessa tre metoder sker under varsin rubrik nedan. 

Som ett kort tillägg benämner Schubert (2016) de webbplatser som inte är 
mobilanpassade för klassisk webbplats. Det innebär att webbplatsen ser likadan 
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ut oavsett vilken enhet besökaren använder. Att webbplatsen inte är 
mobilanpassad får dock till följd att besökaren troligtvis behöver zooma in för 
att kunna ta del av innehållet på ett vettigt sätt. Det vill säga exakt sådana 
webbplatser som Google, med sina meddelande till webbansvariga i januari 
2015, förklarat obsoleta (Makino, Jung & Phan, 2015). 

2.8. Separat mobilversion av webbplatsen 

Du kanske någon gång har gått in på en webbplats och fått frågan om du vill 
byta till en (separat) mobilversion av webbplatsen. Det beror på att 
webbplatsen har känt av att du använder en smart-telefon. I de fall du har 
accepterat hamnar du på en separat sajt som är designad för just mobilen. 
Schubert (2016) kallar denna typ av webbplats för en mobil webbplats. Bråth 
och Walhgren (2017, s. 82) benämner denna metod i stället för separat 
mobilsajt. Båda begreppen kan dock vara något förvirrande, menar Kadlec 
(2013, s. 13) som betonar att en mobil webbplats inte är detsamma som en 
mobilanpassad webbplats. En responsiv webbplats (mer om responsivitet 
nedan) är enligt definitionen inte en mobil webbplats, men den kan däremot 
vara mobilanpassad (Kadlec, 2013, s. 13). Under Googles guide Mobile SEO 
Overview (2018) används vare sig begreppen mobil webbplats eller separat 
mobilsajt. I stället använder de ett tredje begrepp på samma fenomen, nämligen 
Separat URL. Begreppet Separat URL är, om än något omständligt, mer 
träffande än Schuberts (2016) och Bråth och Wahlgrens (2017) termer, hävdar 
den här studiens författare. Anledningen är att Separat URL sätter fingret på att 
mobilversionen av en webbplats har en annan webbadress än den klassiska 
webbplatsen, som är anpassad till dator. Ofta särskiljs de åt genom ett m i 
webbadressen. Ett exempel kan vara:  
https://skatteverket.se för ”datorversionen” av webbplatsen.  
https://m.skatteverket.se  för mobilversionen av webbplatsen. 

Men även om de har separata webbadresser ska en mobilversion och en 
”datorversion” av en webbplats fortfarande ses som samma webbplats – 
åtminstone ur ett SEO-perspektiv. Det är olika versioner av webbplatsen, med 
olika webbadresser, men de är likväl samma webbplats. Oavsett om besökaren 
går in https://skatteverket.se eller på https://m.skatteverket.se är besökaren 
fortfarande inne på skatteverkets webbplats. 

För varje webbdesigner och sökmotoroptimerare är den här nyansen helt 
avgörande att förstå. Eftersom mobilversionen av en webbplats i det här fallet 
har en separat webbadress gör det att sökmotorernas spindlar kan tro att det är 
två separata webbplatser. Om innehållet då är identiskt kan Google tro att 
innehållet på mobilversionen av webbplatsen är stulet (Schubert 2016; Enge et 
al., 2015, s. 129, 231-239.) Det kan i så fall få digra konsekvenser för 
rankingen. I värsta fall kan det leda till att mobilversionen av webbplatsen helt 
tas bort från Googles index, och därmed också från sökresultaten (Makino, 
Jung & Phan, 2015). 
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Under rubriken "Separate URLs" berättar Google (u.å) att det finns två 
rekommenderade metoder för att meddela Google att webbplatsens 
datorversion, respektive mobilversion ska ses som samma webbplats. Det ena 
sättet är genom länkar, alternative-, respektive canonical-länkar i respektive 
webbadress HTML-kod. Det andra sättet är att uppdatera webbplatsens sitemap 
(Google, u.å). 

Författaren till den här studien anser dock att inget av ovanstående begrepp är 
fullgott, lanserar författaren därför det egna begreppet separat mobilversion av 
webbplatsen vid hänvisning till denna metod. Begreppet separat mobilversion 
av webbplatsen fångar både upp det faktum det är en mobilversion av samma 
webbplats, men också att webbadressen är separerad från ”datorversionen”. 

2.9. Dynamic Serving 

Dynamic serving, ett begrepp som inte verkar ha någon vedertagen svensk 
översättning, är enligt Bråth och Wahlgren (2017, s. 82-83) den mest 
avancerade formen av mobilanpassning. Till skillnad från separat mobilversion 
av webbplatsen är webbadressen på en webbplats som tillämpar dynamic 
serving hela tiden densamma. Något som är till stor fördel ur ett SEO-
perspektiv, då samtliga inkommande länkar leder till samma webbplats. 
Däremot ändrar sig webbplatsens HTML-kod och CSS-kod och eventuellt 
innehåll, beroende på vilken enhet besökaren använder (Bråth & Wahlgren, 
2017, s. 82). 

Under guiden med namnet ”Dynamic serving” skriver Google (2018) att 
tekniken dock fortfarande är relativt opålitlig. Datoranvändare kan mycket väl 
hamna på webbplatsens mobilversion, och vice versa. En stor fördel med 
dynamic serving är å ena sidan att det går att skapa verkligt anpassat innehåll – 
inklusive titel, meta-taggar och nyckelord – som är optimerat för respektive 
enhetsversion av webbplatsen (Robinson, 2015). Å andra sidan, menar 
Robinson (2015) kan det vara ett mycket tidskrävande arbete i och med att tre 
olika versioner av samma innehåll kan behöva skapas om budskapet ska nå ut i 
alla kanaler. 

2.10.Responsiv design 

Som nämndes ovan är en responsiv webbplats inte en mobil webbplats. Men 
faktum är att en responsiv webbplats inte heller är en ”dator-webbplats” eller 
”läsplatte-webblats” (Kadlec, 2013, s. 13). En responsiv webbplats eller, mer 
korrekt, en webbplats som tillämpar responsiv design anpassar sig till 
skärmstorleken, snarare än enheten. Det är också här vi finner den responsiva 
designens essens, menar (Kadlec, 2013, s. 13). Eftersom en webbansvarig inte 
kan veta vilken enhet besökarna använder är den bästa taktiken, menar Kadlec 
(2013, s. 13), att anpassa sin webbplats till så många enheter som möjligt. 
Responsiv design är den metod som på bästa sätt möjliggör just detta, 
argumenterar Kadlec (2013). 
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Under rubriken "Mobile SEO Overview” rekommenderar Google (2018) 
responsiv design framför både dynamic serving och separat mobilversion av 
webbplatsen ur ett SEO-perspektiv. Tekniken med dynamic serving bedöms 
fortfarande som för skakig. Ett argument för att responsiv design är bättre än en 
separat mobilversion av webbplatsen är att responsiv design underlättar 
länkbyggandet, då det bara finns en webbadress att ta hänsyn till. Responsiv 
design innebär att en webbplats HTML-kod och webbadress (URL) är 
densamma oavsett om besökaren använder mobil, dator eller läsplatta, men att 
webbplatsens design anpassar sig efter vilken enhet som används (Kadlec, 
2013, s. 13; Schubert, 2016). Ett annat argument är att Googles spindlar 
därmed enbart behöver indexera webbplatsen en gång och att uppdateringar av 
innehållet på webbplatsen kan registreras snabbare. Däremot, vilket också 
Google under rubriken "Mobile SEO Overview” (2018) påpekar, spelar val av 
metod vid mobilanpassning ingen roll för rankningen, så länge allt är korrekt 
utfört. 

Centralt inom responsiv design är förståelsen för att olika enheter har olika 
skärmstorlekar (Kim, 2013). En smart-telefon har en mindre skärmstorlek än 
en dator, och för att försvåra det ytterligare har olika smart-telefoner olika 
skärmstorlekar. Skärmstorlekarna kan till och med skilja mellan olika modeller 
av samma mobilmärke. Kim (2013) nyanserar och förtydligar begreppet genom 
att betona att responsiv design därför handlar det om få en webbplats att se lika 
bra ut, oavsett vilken skärmstorlek som besökarens enhet har. 

2.10.1.Dolt innehåll/Borttaget innehåll vid responsiv design 
Responsiv design rekommenderas av Google och kommer med många fördelar, 
men det innebär inte att en responsiv design är utan potentiella problem. 
Responsiv design i sig är heller ingen garanti för användarvänlighet, menar 
Kim (2013). 

En av de stora fördelarna med responsiv design är det möjliggör för att visa 
samma innehåll i både dator och i smart-telefoner. Men det är dock en sanning 
med modifikation. I och med att skärmstorlekarna är mindre på mobil jämfört 
med dator innebär det också att det inte går att visa innehållet i en mobil på 
samma sätt som i en dator. Att bygga en välfungerande responsiv design kräver 
därför mycket planering (Kadlec, 2013, s. 128). Det kräver också en strategi för 
webbplatsens innehåll. En innehållsstrategi borde enligt Kadlec (2013, s. 
180-186) finnas på plats redan innan en webbplats ska byggas. En viktig fråga 
är vilket innehåll som ska visas och i vilket sammanhang. En teknik som 
Kadlec (2013, 184-186) avråder ifrån är att ta bort innehåll i mobilutförandet 
av webbplatsen när innehållet inte passar in på större eller mindre 
skärmstorlekar. Det renderar inte bara i en sämre användarupplevelse, det kan 
också leda till en sämre rankning bland sökresultaten menar Kadlec (2013, s. 
186). Kadlec (2013, s 186) skriver att en webbplats byggd med responsiv 
design ska vara enkel att använda med en smart-telefon, men att det som ses i 
mobilen inte ska var en begränsad variant av det som kan ses i datorn. 
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En metod för att skapa bättre användbarhet (Preece, Rogers & Sharp, 2016, s. 
43) för mobilen är att dölja innehåll för olika skärmstorlekar. Ett känt exempel 
är hamburgarmenyn, där användaren måste trycka på ikonen, som liknar en 
hamburgare för att se samtliga navigationslänkar. Ett annat exempel är att 
”dölja” långa textsjok bakom en knapp med texten ”Klicka här för att läsa hela 
texten” eller motsvarande, varpå hela utdraget visas när knappen aktiveras. 
Detta för att användarna enklare ska kunna scrolla förbi – för användaren – 
ointressant innehåll. Men med den här vanliga tekniken finns ett potentiellt 
problem i gränslandet mellan sökmotoroptimering och användbarhet och 
användarupplevelse. Google (LePage, 2019) har en generell  princip som 
avråder från dolt innehåll och uppmanar webbdesigners att ”vara varsamma” i 
valet av vilket innehåll som ska döljas eller visas beroende på skärmstorlek, 
samt att innehåll inte bör döljas bara på grund av att innehållet inte får plats på 
skärmen (LePage, 2019). Gary Illyes från Google (Petrovic, 2018) har i en 
tweet påtalat att det innehåll som döljs bakom exempelvis en "läs mer”-knapp, 
i syfte att skapa en bättre användarupplevelse i mobilen, kommer att bedömas 
likvärdigt med innehållet som alltid är synligt på webbplatsen. Men flera 
mindre, privat, utförda tester, motsäger detta påstående. Testernas slutsatser är i 
stället att dolt innehåll är negativt ur SEO-synpunkt, och således kan ge en 
sämre ranking (Petrovic, 2018; Aharony, 2017; Bråth, 2017). Här finns således 
en potentiell konflikt mellan sökmotoroptimering på ena sidan och viktiga 
principer inom informationsarkitektur, användbarhet och användarupplevelse 
på den andra. Dessa tre begrepp presenteras därför nedan. 

2.11.Informationsarkitektur, användbarhet och UX 

Googles övergång mot mobile-first innebär att en webbplats som vill hamna 
högt upp bland sökresultaten gör bäst i att mobilanpassa sin webbplats. En 
viktig del inom mobilanpassningen är att strukturera innehåll på ett sådant sätt 
att webbplatsen är enkel att navigera och lätt att förstå sig på. I det 
sammanhanget är en fungerande informationsarkitektur och en god nivå av 
användbarhet viktiga begrepp. Om dessa två delar finns på plats är 
förutsättningarna i sin tur goda för att besökarna ska få en positiv 
användarupplevelse, på engelska user experience, eller UX, när de använder 
webbplatsen. Kunskap om informationsarkitektur, användbarhet och UX är i 
grunden främst verktyg för webbdesigners, men i ljuset av Googles övergång 
mot mobile-first är grundläggande kunskaper om ovanstående begrepp även till 
hjälp för sökmotoroptimerare. 

2.11.1.Informationsarkitektur 
Den här studien har ovan redogjort för att en fungerande webbstruktur är en 
avgörande faktor för sökmotoroptimering. Det är också viktigt att en webbplats 
innehåll är organiserat på ett sätt som är begripligt för både sökmotorer och 
användare. Enligt Rosenfeld, Moorville och Arango (2015, s 1) är 
informationsarkitektur den disciplin som fokuserar på att göra information 
både sökbar och begriplig för användaren. 
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Vi människor tycker inte om att tvingas hantera för mycket information på 
samma gång, menar Rosenfeld et al. (2015, s. 10-12). Det gör att webbplatsens 
innehåll och olika komponenter behöver struktureras, kategoriseras och 
organiseras på ett sätt som gör det enkelt för användaren att ta till sig 
webbplatsens budskap (Rosenfeld et al. 2015, s 10-12). Enge et al. (2015, s. 
184) menar att en väl designad informationsarkitektur på en webbplats hjälper 
både sökmotorer och användare. 

En viktig princip inom informationsarkitektur är att det ska finnas en enlighet, 
eller koherens, mellan olika enheter (Rosenfeld et al., 2015, s. 18). Besökaren 
ska av webbplatsens utseende och struktur förstå att det är samma webbplats, 
oavsett om besöket sker via mobil eller dator. Koherens innebär dock inte att 
designen behöver vara identisk i mobilen och datorn. Rosenfeld et al. (2015, s. 
18) påpekar att en mobiltelefons mindre skärmstorlek medför att en webbplats 
komponenter, som exempelvis ett navigeringssystem, inte alltid kan fungera på 
samma sätt eller se likadant i datorn, vilket kan vara en delförklaring till varför 
den nätta hamburgarmenyn är så populär i mindre enheter. Den sparar helt 
enkelt plats. 

2.11.2.Användbarhet 
Användbarhet, usability på engelska, är ett så pass vitt använt begrepp att det 
till och med har ett eget ISO-nummer, och därmed en internationellt 
standardiserad definition. Den lyder: ”[T]he extent to which a system, product 
or service can be used by specified users to achieve specified goals with 
effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use” (ISO 
9241-11, 2018). 

Användbarhet handlar alltså om hur väl en tjänst eller en produkt, som 
exempelvis en webbplats, kan nyttjas av en användare för att uppnå specifika 
mål på ett snabbt, smidigt och tillfredsställande sätt i en given kontext. ISO-
standardens (2018) definition påminner om Nielsens (2012) fem 
kvalitetsmarkörer för användbarhet, vilka är: 

• Learnability, lätt att lära sig: Hur intuitiv är webbplatsen när det gäller för 
användaren att utföra enklare uppgifter på webbplatsen första gången hon 
besöker den? 

• Efficiency, effektiv: När användaren väl har lärt sig hur webbplatsens design, 
hur snabbt kan hon då utföra olika uppgifter på webbplatsen? 

• Memorability, enkel att minnas: Om en användare inte har använt 
webbplatsen på ett tag, hur snabbt går det att återfå minnet av hur 
webbplatsen är organiserad och fungerar? 

• Errors, fel: Hur många fel gör användaren vid användandet av webbplatsen, 
hur allvarliga är dessa fel, och hur lätt går det att ångra/reparera dessa misstag? 

• Satisfaction, tillfredsställelse: Hur tillfredsställande är webbplatsens design?  
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Enligt Egri och Bayrak (2014) är brister i användbarhet en vanlig förklaring till 
varför besökare lämnar en webbplats. Enge et al. (2015, s. 185) menar att 
Googles sökalgoritmer visserligen har svårt att analysera en webbplats 
användbarhet utifrån ett användarperspektiv, men påtalar att en webbplats som 
uppfyller målen om användbarhet har större chans att få fler inkommande 
länkar – och därigenom bättre ranking. 

2.11.3.Användarupplevelse – UX 
Enligt den svenska översättningen av deras verk skriver Preece, Rogers & 
Sharp (2016, s. 35) följande om användarupplevelse:  

Det räcker inte med att vi bygger produkter som fungerar, går att förstå och att 
använda: vi måste även bygga lycka och spänning, njutning och glädje, ja – till 
och med skönhet i människors liv.  

Begreppet ”produkter” är brett, men ska i den här studien förstås som webbplats.  

Enge, Spencer och Stricchiola 2015, s. 184) skriver, som ovan nämnts, att en 
bra informationsarkitektur på en webbplats hjälper både sökmotorer och 
användare. På motsvarande sätt kan en dåligt mobilanpassad webbplats vara 
irriterande för användaren och negativ ur SEO-synpunkt (LePage, 2019). Med 
ett mindre skärmutrymme på en mobil jämfört med en går det inte att fysiskt 
presentera lika mycket innehåll samtidigt som på en dator (Rosenfeld et al., 
2015, s. 18; Kadlec, 2013, s. 78-87). En webbplats vars knappar inte går att 
trycka på för att de är för små, eller sitter för tätt inpå varandra i mobilen 
kommer förmodligen att irritera en användare. På samma sätt kommer 
troligtvis väldigt små bilder och/eller en liten teckengrad på typsnittet, där 
användaren måste kröka nacken eller föra mobilen väldigt nära ögonen för att 
kunna läsa, leda till en sämre användarupplevelse (Kadlec, 2013, s. 78-87). 

Den mindre skärmstorleken innebär att en webbplats innehåll inte alltid kan 
fungera på samma sätt eller se ut likadant i datorn som i mobilen (Rosenfeld et 
al., 2015, s. 18). Enligt Nielsen (2012) är det ett tecken på hög användbarhet 
när det går snabbt och smidigt att utföra olika uppgifter på webbplatsen. Att i 
en mobil då hela tiden behöva scrolla sig fram till olika sidor för att komma 
fram till målet väcker troligtvis frustration, och ger därmed en dålig 
användarupplevelse. Det är med den frustrerade besökaren i minne som det kan 
finnas skäl att dölja innehåll för olika skärmstorlekar genom att placera 
innehållet bakom olika så kallad toggle-funktioner (Kadlec, 2013, 88-89). 
Genom toggle-funktioner kan användaren genom ett knapptryck välja om 
innehållet bakom toggle-funktionen ska visas eller inte. Men som ovan 
redovisats kan dolt innehåll i sin tur vara negativ ur SEO-synpunkt (LePage, 
2019). SEO-företagen som medverkar i denna studie har därför ombetts att ge 
sin syn på denna potentiella konflikt mellan SEO och användarupplevelse. 
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2.12.Sökbeteende i mobil kontra dator 

I sin studie samlade Church, Smyth, Bradley och Cotter (2008) in sex miljoner 
mobilsökningar från 260 000 europeiska användare. De fann att en  
Googlesökning med mobil i genomsnitt består av 2,3 ord och 14,5 tecken. Den 
stora majoriteten av sökningarna har en längd på 1-3 ord, där två sökord är den 
vanligaste med 37 procent. Bara knappt 10 procent av sökningarna bestod av 
fyra ord. Fem ord eller fler är det bara några enstaka procent som använder 
(Church et al., 2008). Det ska här påpekas att studien av Church et al. 
genomfördes innan röstsök slagit igenom. 

Enligt en undersökning gjord analysföretaget Jumpshot (Fishkin, 2017), som 
ligger mer nära i tid, består genomsnittssökningen fortfarande av mellan 2 och 
3 ord. Det gäller sökningar i både mobil och dator (Fishkin, 2017). Något som 
dock skiljer resultaten hos Church et al. (2008) och statistiken från Jumpshot 
(Fishkin, 2017) är antalet sökningar med ett större antal sökord. Enligt Church 
et al. (2008) var det bara några enstaka procent av googlesökningarna som 
bestod av sex ord eller fler år 2008. År 2017, knappt tio år senare bestod 16 
procent av sökningarna i dator, respektive 14 procent av sökningarna i mobil  
av sex ord eller fler (Fishkin, 2017).  

I en studie med den något tillspetsade titeln ”If you don’t rank first in mobile, 
you may well be on the 2nd page” från seoClarity (2014) visar att det är ännu 
viktigare att hamna högst upp bland sökresultaten för de webbansvariga som 
vill att även användare via mobil ska hitta deras webbplats. Med en statistikbas 
på 2,7 miljarder klick undersökte seoClarity (2014) skillnad i beteende mellan 
mobilanvändare och datoranvändare. seoClarity gjorde det genom att jämföra 
Click-Through Rate (CTR), ett mått på hur stor andel av användarna som 
klickar på en specifik länk – i det här fallet hur stor andel som klickade på 
någon av de föreslagna sökresultaten (länkarna) efter en googlesökning.            
I datorn klickar 38,4 procent på någon av de tre första länkarna, varav 19,3 
procent på den första länken. I mobilen är det 40,8 procent som klickar på 
någon av de tre första länkarna, varav hela 27,7 procent klickar på första 
länken och enbart 9,2 procent klickar på den andra länken (seoClarity, 2014).    

I seoClaritys studie klickade sammanlagt 67,3 procent av mobilanvändarna på 
något av de tio sökresultaten i Google. Det innebär alltså att en tredjedel av 
användarna inte klickade på någon länk av de tio sökresultaten som erbjöds i 
mobilen. Denna tredjedel kanske gjorde en ny sökning, försökte bläddra vidare 
bland de nästkommande resultaten, eller stängde av internet helt. Det förtäljer 
inte studien (seoClarity, 2017). 

För de som vill marknadsföra sitt företag eller vill informera om något är den 
lokala faktorn en potentiell guldgruva för SEO-företag. En tredjedel av alla 
Googlesökningar består av något ord med en geografisk koppling (Gevelber, 
2017), exempelvis ”Hotell i Stockholm” eller  ”restaurang nära mig” etc. 
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2.12.1.Röstsök 
I samband med att mobilen har blivit den vanligaste enheten för Google-
sökningar, i kombination med den alltmer förfinade tekniken med 
röstigenkänning har röstsökningar ökat i popularitet (Guy, 2018). I en Google-
studie (Huffman, 2014) genomförd med 400 ungdomar i åldern 13-18, svarade 
mer än hälften, 55 procent, att de använder röstsök varje dag. Även 1 000 
vuxna över 18 år tillfrågades i samma undersökning. I ålderskategorin vuxna 
uppgav 41 procent att de använder röstsök dagligen i samma studie (Huffman, 
2014). I blogginlägget (Huffman, 2014) där Google-undersökningen 
presenteras nämns att röstsök ofta innehåller frågeställningar, som ”vad/vem 
är…?”, eller ”hur gör jag…?”. En slutsats som också delas av Guy (2018), som 
dessutom lägger till att många gör en sökning som innehåller en uppmaning, 
som exempelvis ”visa mig bilder på…” eller ”telefonnumret till…”. Studien 
gjord av Guy (2018), som är baserad på en analys av 500 000 röstökningar, 
kommer fram till att röstsökningar tenderar att bestå av i snitt 4,2 ord, medan 
snittsökningen av text består av 3,2 ord. Guy (2018) menar överlag att 
röstsökningar ligger nära vårt naturligt talade språk, medan sökningar via text 
snarare utgörs av färre mer kärnfulla ord. Guy (2018) tar upp några 
exempelsökningar för att kontrastera skillnaderna mellan röstsök och textsök:  

Röstsök: ”Looking for a restaurant that serves oysters in San Francisco”.  
Textsök: ”Oysters restaurant SF”  
 
Röstsök: ”Is priority shipping and standard shipping the same thing?”  
Textsök: ”Priority vs standard shipping” 

Röstsök: ”If you’re 65 years old do you need a fishing license?”
Textsök: ”Fishing license senior citizen”  

Med ovanstående bakgrund, och med ett växande antal sökningar via röstsök 
menar Guy (2018) att det finns skäl att tro att long tail-nyckelord kan få en 
viktigare roll vid val av nyckelord i en mobil kontext.

2.13.Sammanfattning av Tidigare forskning 

När en webbplats ska rankas väger Google in hundratals olika faktorer mot 
varandra. Det gör sökmotoroptimering till en komplicerad och tidskrävande 
process. Traditionellt har det funnits två huvudsakliga indelningar inom 
sökmotoroptimering: On-Page och Off-Page (Luh, Hyang & Huang, 2015; 
Matošević, 2015; Khan & Mahmood, 2018). 

Khan och Mahmood (2018) menar att att nyckelorden är det enskilt viktigaste 
steget i processen att sökmotoroptimera en webbplats. Att välja nyckelord är i 
sig en process som kräver mycket tankemöda. Vanliga nyckelord innebär 
hårdare konkurrens, men kan samtidigt ge större fördelar, medan mindre 
vanliga, eller long tail-nyckelord medför mindre konkurrens om platserna högt 
upp bland sökresultaten (Enge, Spencer & Stricchiola, 2015, s. 140). Något 

!  21

 



som också är värt att notera är det faktum att en stor andel av sökningarna via 
mobil består av en geografisk markör (Gevelber, 2017).  

När Google introducerades var inkommande länkar den viktigaste faktorn för 
rankningen av en webbplats (Brin & Page, 1998). Länkbyggande handlar enligt 
David (2015, s. 65) om att få andra webbplatser att länka till din webbplats. 

Det finns enligt Bråth och Wahlgren (2017, s. 82) tre huvudsakliga metoder 
som kan tillämpas för att göra en webbplats mobilanpassad. Av dessa är det 
endast en separat mobilversion av webbplatsen (obs: författaren till den här 
studiens egna begrepp), som har en annan webbadress (URL) än 
”datorversionen” av webbplatsen. Det innebär att länkbyggande är en viktig 
faktor vid den varianten av mobilanpassning. De andra två metoderna för 
mobilanpassning, responsiv design och dynamic serving behåller samma 
webbadress, vilket är en stor fördel när det gäller länkbyggande. Samtidigt kan 
det finnas en potentiell nackdel med responsiv design som hänger samman med 
informationsarkitektur. En mindre skärmstorlek medför ofta att innehållet i en 
mobil ser annorlunda ut än på datorn (Rosenfeld, Morville & Arango, 2015,    
s. 18). Google är generellt emot att dölja innehåll (LePage, 2019), något som i 
vissa fall dock kan vara nödvändigt att tillämpa för att en responsiv webbplats 
ska kunna erbjuda en bra användarupplevelse för mobilanvändare (Kadlec, 
2013 184). En annan lösning menar Kadlec (2013, 184-186) är att sonika ta 
bort innehåll som inte får plats eller gör sig väl i mobilen. 

Dynamic serving kan i sin tur vara utgöra en stor fördel då det går att optimera 
webbplatsen till olika enheter. Emellertid kan valet av dynamic serving 
medföra en tidskrävande process i de fall som olika innehåll behöver 
produceras för olika enheter.  

I samband med Googles pågående övergång mot mobile-first har en webbplats 
laddningstid fått större uppmärksamhet (An, 2018; Enge, Spencer och 
Stricchiola 2015, s. 480). Google har själva presenterat en egen lösning på 
problemet med långsamma webbplatser, då de för några år sedan lanserade 
Accelerated Mobile Pages (AMP). En sida på en webbplats som tillämpar 
AMP-tekniken laddar mycket snabbare, men Bråth och Wahlgren (2017, s. 83) 
framför att webbplatser som använder sig av AMP, åtminstone vid tiden då 
deras bok trycktes, inte tycks ha fått några rankningsfördelar. 

Här kan noteras att begreppen nyckelord, länkbyggande och laddningstid är 
välkända komponenter för sökmotoroptimerare, även sedan långt innan 
mobile-first äntrade scenen. Den här studien har dock som ambition att 
undersöka om det faktum att mobilen har blivit den primära enheten på något 
sätt har påverkat hur SEO-företagen arbetar med nyckelord, länkbyggande och 
laddningstid. 
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras den valda metoden för datainsamling och hur urvalet 
ser ut. I kapitlet redovisas också hur det gick till när data insamlades och under 
rubriken 3.2.Innehållsanalys redovisas på vilket sätt analysen av data senare 
genomfördes. I kapitlet finns också en redogörelse för de etiska 
ställningstaganden som har gjorts i samband med studien. 

Googles övergång mot mobile-first är fortfarande i ett pågående skede. På 
grund av det bristande forskningsunderlaget både när det gäller 
sökmotoroptimering i en mobil kontext, och hur svenska SEO-företag arbetar 
med sökmotoroptimering är den här studien explorativ (Patel & Davidson, 
2011, s. 12) och induktiv (Patel & Davidson, 2011, s. 23) i sin natur. Det finns 
redan en del tidigare forskning gällande vilka SEO-tekniker som finns och i 
hur stor grad de påverkar rankingen bland sökresultaten historiskt, men inte hur 
SEO-företagen i sin tur implementerar dem. Med den valda metoden är 
förhoppningen att kunna ge insikter och kunskap om hur SEO-företag arbetar 
med sökmotoroptimering i en mobil kontext. Den typen av frågeställningar 
fångas bäst upp med en kvalitativ metod. (Denscombe, 2017, s. 268; Patel & 
Davidson, 2011, s. 12; Backman, 2016, s. 56).  

3.1. Semistrukturerad intervju 

Den metod som har valts är den semistrukturerade intervjun. Den 
semistrukturerade intervjuns stora styrka är att den medger följdfrågor 
(Denscombe, s. 269). Att kunna ställa följdfrågor på intervjudeltagarnas svar 
möjliggör för intervjupersonerna att nyansera, problematisera och exemplifiera. 
Vid behov är det också möjligt för intervjupersonen att förtydliga ifall något är 
oklart eller tvetydigt. Det är särskilt lyckosamt för frågeställningar som rör ett 
ämne som är så komplext och mångfacetterat som sökmotoroptimering. 

Det finns även andra kvalitativa metoder som exempelvis fokusgrupper eller 
gruppintervjuer (Denscombe, 2017, s. 270-273). Det finns fördelar med fler 
deltagare under en intervjusession, då intervjupersonerna kan resonera kring 
och kommentera varandras svar. Samtidigt finns det också en risk där SEO-
företagen vid åsynen av sina konkurrenter vill hålla korten tätt och inte avslöja 
några hemligheter om hur de arbetar, eller vilka tekniker de använder vid 
sökmotoroptimering. Det är förklaringen till att intervjuerna med de deltagande 
företaget har skett enskilt. Det är också anledningen till att de medverkande har 
anonymiserats. 

3.1.1.Urval 
I linje med studiens explorativa natur tillämpas följaktligen ett explorativt urval 
(Dencombe, 2017, s. 58). Utifrån frågeställningen har intervjupersonerna valts  
på grund av deras expertis, och yrkesrelaterade erfarenheter med 
sökmotoroptimering. Då de medverkade intervjupersonerna arbetar på SEO-

!  23

 



företag, och därmed dagligen arbetar med sökmotoroptimering, går det att anta 
att de också besitter de mest värdefulla kunskaperna på området (Denscombe, 
2017, s. 68). SEO-företag har två möjliga innebörder. Den ena är (SEO-) 
företag som arbetar enbart, eller huvudsakligen med sökmotoroptimering. Den 
andra betydelsen är företag (som på sin webbplats) erbjuder tjänsten 
sökmotoroptimering till sina kunder. 

På grund av begränsningar när det gäller både tid och reda pengar har enbart 
SEO-företag i Borås intervjuats. Under arbetets gång har 22 SEO-företag 
identifierats i Borås. De 22 företagen har hittats genom en genomgång av de 
hundra första sökresultaten i Google och Bing, där följande sex sökfraser har 
använts: ”Sökmotoroptimering” + ”Borås”; ”SEO” + ”Borås”; ”Mediabyrå” + 
”Borås”; ”Digital byrå” + ”Borås”; ”Digital marknadsföring” + ”Borås”; 
”Reklambyrå” + ”Borås”. 

Den här studien ämnar inte göra någon jämförelse mellan SEO-företag i olika 
delar av landet. Inte heller avser studien dra några slutsatser om hur svenska 
SEO-företag i stort arbetar. 22 SEO-företag har bedömts som en tillräcklig 
grund för att genomföra intervjuerna enbart i Borås. 

Ett e-postmeddelande med intervjuförfrågan (se Bilaga B) skickades till 
samtliga 22 företag som identifierades under sökningen. I de fall det har funnits 
en förteckning tillgänglig över företagens anställda, har en intervjuförfrågan 
skickats direkt till en anställd, vars titel är relaterad till sökmotoroptimering. 
Om någon sådan förteckning inte funnits tillgänglig har SEO-företagen istället 
kontaktats via ett e-postformulär på företagets webbplats, alternativt till 
angiven e-postadress på webbplatsen. För de företag som inte har återkommit 
inom två arbetsdagar har ett meddelande med en intervjuförfrågan skickats till 
respektive företags Facebook-sida. 

Av 22 tillfrågade SEO-företag har fyra företag medverkat i studien. Två företag 
har tackat ja till att ställa upp på en intervju, men är inte inkluderade, då de inte 
haft möjlighet att medverka vid något tillfälle under den aviserade tidsramen. 
Två företag har tackat nej till att ställa upp på en intervju, men erbjudit sig att 
svara via e-post. De har också nekats medverkan. Anledningen är att 
möjligheten till att kunna ställa följdfrågor är den semistrukturerade intervjuns 
stora styrka, och e-post-svar säkerställer inte den möjligheten, då företagen helt 
enkelt kan vägra, eller låta bli att svara i de fall ett förtydligande behövs. De 
fyra medverkande SEO-företagen redovisas nedan i korta ordalag. 

Företag 1 
Den intervjuade har arbetat heltid med sökmotoroptimering under sammanlagt 
ett år. Den intervjuade på företag 1 arbetar heltid med SEO och har nio 
kollegor på företaget som också arbetar med sökmotoroptimering. Företaget 
har över tio anställda, och bygger också webbplatser till kunderna på deras 
begäran. 
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Företag 2 
Den intervjuade har arbetat heltid med sökmotoroptimering under sammanlagt 
15 år. Den intervjuade på företag 2 arbetar heltid med SEO och har ytterligare 
tre kollegor på företaget som arbetar med sökmotoroptimering. 
Intervjupersonen har fler än fem, men mindre än tio kollegor. Företaget bygger 
ett mindre antal webbplatser per år. 

Företag 3 
Den intervjuade på företag 3 är egenföretagare och har arbetat med 
sökmotoroptimering under sammanlagt sex år. Personen lägger omkring 80 
procent av sin arbetstid på SEO, och har det som sin huvudsyssla. 
Intervjupersonen från Företag 3 bygger själv egna webbplatser på kundens 
begäran. 

Företag 4 
Den intervjuade på företag 4 har arbetat med sökoptimering under sammanlagt 
ett och ett halvt år. Den intervjuade på företag 4 är ensam på sitt företag att 
arbeta med sökmotor. För tillfället lägger personen cirka 30 procent av sin 
arbetstid på SEO på sin nuvarande tjänst som personen har haft tre månader 
(tillträdde i februari 2019). På sin förra tjänst lade intervjupersonen 80 procent 
av sin arbetstid på SEO, och hade det som sin huvudsyssla. Företag 4 har 
mindre än tre anställda, och bygger inga egna webbplatser för tillfället, men 
samarbetar med ett annat företag som bygger webbplatser åt Företag 4:s 
kunder. 

3.1.2.Utveckling av intervjuguide 
Utifrån studiens syfte började en intervjuguide sakta att ta form (se Bilaga C). 
Det faktum att intervjuerna genomfördes med personer som arbetar med 
sökmotoroptimering på daglig basis och därför torde vara relativt införstådda 
med ämnet innebar att intervjufrågorna kunde vara mer specifika i sin natur. 
Samtidigt går det att anta att intervjupersonernas, med sin unika kompetens och 
erfarenhet, också innehar de kunskaper som krävs för att föra längre 
resonemang vid de tillfällen som de uppmanas att tänka fritt på någon aspekt 
av sökmotoroptimeringsprocessen. 

De fyra första frågorna är ställda upplysningsvis. Intervjupersonernas svar på 
hur länge de har arbetat med sökmotoroptimering, huruvida SEO är deras 
huvudsakliga syssla, eller endast en del av deras arbetsbeskrivning och om de 
själva bygger webbplatser kan eventuellt ge viss bäring när svaren ska jämföras 
och analyseras, vilket sker i kapitel Diskussion och Slutsatser nedan. 

Kvale och Brinkmann (2017, s. 176) menar att öppna frågor ger mer 
fullständiga svar än frågor med begränsade svarsalternativ. Det är något den 
här studien har försökt ta fast på. Den tredje frågan är en, vad Kvale och 
Brinkmann (2017, s. 176) skulle kalla, inledande fråga. Här ombeds 
intervjupersonerna beskriva hur den vanliga arbetsgången ser ut när en 
webbplats ska sökmotoroptimeras. Därefter får intervjupersonerna, genom 
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ytterligare en inledande fråga (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 176) berätta om 
och hur den arbetsprocessen har förändrats i och med att mobilen blivit den 
primära enheten. Genom frågan kontrasteras arbetet med SEO för mobil mot 
SEO för dator.  

Efter att intervjupersonerna ombetts resonera kring sökmotoroptimering för 
mobil i bredare penseldrag, följer mer specifika frågor som relaterar till  ovan 
nämnda centrala begrepp. Här ombeds intervjupersonen att återigen resonera 
fritt kring val av nyckelord och därefter ställs en sonderande fråga (Kvale & 
Brinkmann, 2017, s. 177) om det finns ytterligare något som utmärker 
nyckelord i en mobil kontext.  

En webbplats laddningstid introduceras som en mindre rankningsfaktor redan 
2010 (Singhal & Cutts, 2010), medan indexeringen enligt mobile-first 
presenterades först i fjol (Zhang, 2018). Frågan om huruvida det faktum att 
mobilen ses som den primära enheten har inneburit att SEO-företagen 
fokuserar mer på laddningstider har sin bakgrund i ett blogginlägg från Google 
(An, 2018). I blogginlägget skriver An (2018) att det är ”avgörande” att 
webbplatserna laddar snabbt i mobil. Då Accelerated Mobile Pages är en 
relativt ny innovation är det rimligt att SEO-företagen får tillfälle att besvara 
om de har tagit den till sig tekniken. 

Beroende på om intervjupersonerna föredrar att arbeta med responsiv design, 
separata mobilversioner av webbplatsen eller dynamic serving får de olika 
frågor kopplade till respektive arbetssätt. För SEO-företag som tillämpar 
metoden separat mobilversion av webbplatsen öppnas möjligheten för att ha en 
länkstrategi för mobilversionen av webbplatsen, och en annan länkstrategi för 
datorversionen, då de har separata webbadresser. Med en separat mobilversion 
av webbplats går det också att välja olika nyckelord för respektive 
enhetsversion av webbplatsen. Frågan är dock om SEO-företagen använder 
olika enhetsstrategier för länkbyggande respektive nyckelord i praktiken. Just 
möjligheten att använda olika nyckelord för respektive enhet är också något 
som existerar för de SEO-företag som använder sig av dynamic serving, varför 
det är en fråga som återfinns i intervjuguiden. När det gäller responsiv design 
kan SEO-företagen använda samma nyckelord och samma länkstrategi oavsett 
enhet. Men responsiv design innebär det dock att det samtidigt kan bli krock 
när en stor mängd innehåll ska få plats på en liten skärmstorlek. Två sätt att 
undvika en krock är att ta bort, respektive dölja innehåll för mobilanvändarna. 
Det är möjligtvis lösningar som kan göra webbplatsens design snyggare och 
mer lättnavigerad, något som kan vara problematiskt ur SEO-konflikt. Det 
finns därmed ett tydligt incitament att spörja SEO-företagen hur de ser på 
denna eventuella konflikt. Oavsett vilken metod för mobilanpassning 
intervjupersonerna föredrar ställs sonderande frågor (2017, s. 177), där de får 
motivera sitt val, men också förklara vilka nackdelar de ser med de andra 
metoderna för mobilanpassning. 

För transparensens skull ska det här sägas att författaren har gjort hundratals 
intervjuer i egenskap av journalist. Det är dock skillnad på journalistiska 
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intervjuer och forskningsintervjuer som Denscombe påpekar (2017, s. 267). 
Det finns likheter. Som Denscombe skriver (2017, s. 279) bör en intervjuare, 
oavsett sammanhang, utnyttja det faktum att en semistrukturerad intervju 
tillåter följdfrågor. En forskare – precis som en journalist – bör inte bara ”nöja 
sig” med svaren som ges på frågorna; forskaren bör även be om en motivering 
till varför intervjupersonerna tänker som de gör, och be intervjupersonerna 
använda exempel för att illustrera olika fenomen (Denscombe, 2017, s. 
279-280). Vid behov kan även förtydliganden behövas om något är oklart eller 
flertydigt (Denscombe, 2017, s. 280). 

3.1.3.Genomförande 
Samtliga intervjuer i studien har genomförts fysiskt, ansikte mot ansikte, med  
personer som är anställda på SEO-företagen. Intervjuerna har i samtliga fall 
skett på respektive SEO-företags kontor. Då det inte är säkert att 
intervjupersonerna är medievana har en, för de intervjuade trygg plats, valts för 
intervjuerna (Denscombe, 2017, s. 281-282). På grund av studiens begränsade 
tidsram har dessvärre en tidsrymd på endast sju dagar sammanlagt varit 
möjliga att avsätta för studiens intervjutillfällen: 6-10 maj, samt 13-14 maj 
2019. De företag som har varit villiga, men inte haft möjlighet, att medverka på 
något av de aviserande datumen har inte intervjuats. Motiveringen här är att det 
ska finnas rimlig tid för att genomföra den tidskrävande process som 
transkriberingar med efterföljande analys innebär (Denscombe, 2017, s. 395). 

Samtliga intervjuer inleddes med en kort presentation av studiens syfte och 
vilka områden och ämnen som intervjufrågorna skulle behandlas (Kvale & 
Brinkmann, 2017, s. 170). I detta tidiga skede meddelades det också att 
intervjun skulle ljudinspelas. Före själva intervjun fick deltagarna reda på att de 
när som helst kunde avbryta intervjun och att de även efter intervjutillfället 
kunde dra tillbaka sin medverkan, utan att behöva motivera varför. Före själva 
intervjun hade de medverkande SEO-företagen också möjlighet att ställa frågor 
om de ansåg sig behöva mer information om något av det som hade berörts 
(Kvale & Brinkmann, 2017, s. 170). Före bandspelaren drog igång tillfrågades 
deltagarna att skriva under samtyckesblanketten (se Bilaga B). 

Intervjuerna pågick mellan 40 och 77 minuter beroende på antal följdfrågor 
och hur uttömmande svar intervjupersonerna gav. När alla teman och 
förbestämda frågor hade behandlats och besvarats på ett tillfredsställande sätt, 
avslutades intervjun med frågan om det var något de önskade tillägga. Därefter 
tackades intervjupersonerna för en medverkan, intervjuerna avslutades och 
ljudinspelningen stängdes av. 

3.2. Innehållsanalys 

Som analysmetod har en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats 
(Denscombe, 2017, s. 400-401) tillämpats. Denscombes modell för en 
innehållsanalys har fungerat som en förebild för den här studien. Samtliga 
intervjuer transkriberades innan analysen tog sin början. Utifrån 
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transkriberingen delades svaren in under de teman som har identifierats i 
samband med at t intervjuguiden togs fram: Arbetsprocessen, 
Rankningsfaktorer, Val av nyckelord, Laddningstid, Mobilanpassning, och Dolt 
innehåll/Borttaget innehåll.  

Till skillnad från samtalsanalyser och diskursanalyser har innehållsanalys ett 
större fokus på vad det som faktiskt har sagts, det explicita, snarare än 
underliggande meningar (Denscombe, 2017, s. 403). Det medför att 
transkriberingen av intervjuerna har kunnat genomföras mer selektivt 
(Denscombe, 2017, 395) för att hitta det mest kärnfulla i de intervjuade SEO-
företagens svar. De mest relevanta svaren har sedan avkodats och brutits ner i 
kortare stycken för att kunna redovisa de svar som bäst besvarar 
intervjufrågorna på ett mer lättillgängligt sätt (Denscombe, 2017, s. 402). I de 
fall där två eller fler intervjupersoner har svarat på liknande sätt har svaren 
lagts ihop till ett. I de fall där två eller fler intervjupersoner har svarat på 
liknande sätt har svaren lagts ihop till ett. I dessa fall kan dock enskilda 
meningar ha lyfts upp ur dessa svar för att illustrera ett belysande exempel, 
eller för att sätta fingret på ett resonemang. 

Det avslutande stegen i en innehållsanalys är enligt Denscombe (2017, s. 402) 
att kvantifiera innehållet och att hitta mönster. Finns det en samstämmighet 
bland de intervjuade, eller finns det tvärtom många olika delade meningar i 
synen på ett fenomen? Det kan i detta sammanhang ånyo påpekas att det inte 
kommer att genomföras någon kvantitativ analys i sin vetenskapliga 
bemärkelse. Däremot kommer det att uppmärksammas vid de tillfällen 
intervjupersonerna har delade meningar om olika begrepp och företeelser inom 
sökmotoroptimering, vilket också kan utgöra möjligt stoff till vidare forskning. 

3.3. Etiska överväganden 

Nedanstående resonemang om etiska överväganden utgår från 
Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer. Enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 
6) finns det fyra huvudsakliga krav på etisk forskning: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

I enlighet med informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7) har 
information om studiens ämne och syfte meddelats vid två tillfällen. Det har 
skett i samband med intervjuförfrågan vid den första kontakten och i samband 
med intervjutillfället med de medverkande SEO-företagen. En kopia av det 
utskickade mailet med en intervjuförfrågan återfinns i Bilaga A. 

Att ingå i en forskningsstudie ska vara frivilligt och det är viktigt att de 
medverkandes integritet helgas. Det gäller särskilt i forskning där de 
medverkande deltar aktivt menar Vetenskapsrådet (2002, s. 7-11) som ställer 
kravet att de intervjuade ska ge sitt uttryckliga samtycke till deltagande för att 
forskningen ska kunna ses som etisk försvarbar. Ett korrekt samtycke kan dock 
endast ske om det har föregåtts med en tydlig informering om undersökningens 
syfte, samt information om de medverkandes rättigheter (Vetenskapsrådet, 
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2002, s. 7-11). I enlighet med samtyckeskravet har de medverkande 
informerats om att de kan tacka nej till medverkan, och att de när som helst 
efter intervjutillfället kan avbryta sitt deltagande, utan krav på att uppge 
anledning. SEO-företagen har genom att skriva på samtyckesblanketten (se 
Bilaga B) också godkänt att intervjun spelas in. 

En nackdel med intervjuformen är att de insamlade data är baserad på vad 
intervjupersonerna säger att de gör, snarare än vad de faktiskt gör (Denscombe, 
2017, s. 293). Det hänger också samman med en annan potentiell nackdel med 
intervjun som går ut på att företagen inte berättar hela sanningen, eller att de 
inte är villiga att prata detaljer, då de inte vill riskera att deras röja 
affärshemligheter. Intervjupersonerna informerades därför om att både deras 
personliga identitet och SEO-företaget de arbetar på anonymiseras. 
Intervjufrågorna (inklusive följdfrågor) under intervjun har också medvetet 
formulerats i syftet att deltagarna inte ska kunna identifieras utifrån sina svar. 
Dessa åtgärder har tagit i syfte för att mota företagens eventuella farhågor om 
att intervjupersonernas svar skulle kunna gå att kopplas till ett specifikt SEO-
företag. För att kunna uppnå detta har samtliga uppgifter behandlats 
konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2002, s. 13-14). Både namn och 
kontaktuppgifter tillhörande de medverkande i studien, samt ljudfilerna med de 
inspelade intervjuerna, har under studiens tidsram endast funnits tillgängliga 
via en privat mapp i högskolans lösenordsskyddade databas. Det innebär att 
personuppgifterna och ljudfilerna enbart har varit tillgängliga för 
studieförfattaren, samt utsedd handledare, examinator och opponent. De 
medverkande i studien har genom att skrivit på samtyckesblanketten (se Bilaga 
B) medgivit till att deras uppgifter har blivit behandlade på så sätt som anges 
ovan.  

Den data som har samlats in har inte använts något annat sammanhang än i 
denna studie, helt i enlighet med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 
14). De aktuella ljudfilerna med intervjuerna har efter publiceringen av denna 
uppsats raderats. 
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4. Resultat 

I kapitlet redovisas de data som har samlats in baserade på de genomförda 
intervjuerna. Svaren på intervjufrågorna kommer att redogöras var för sig. 
Resultaten nedan presenteras enligt en modell inspirerad av Patel och Davidson 
(2011, s. 121). Först redovisas en kort sammanfattning av de svar som gavs, 
och därefter används blockcitat för att illustra vad som har sagts, för att 
exemplifiera och förtydliga, samt för att belysa skillnader i hur SEO-företagen 
ser på de ställda frågorna. Ett större antal blockcitat har använts både för 
transparensens skull, men också för att efterkommande studier ska ha chans att 
ta del av citaten för att kunna se samband bland intervjupersonernas svar som i 
inte uppmärksammas nedan. Vid behov har även studieförfattaren skrivit 
kommentarer för att förtydliga i de fall där citaten inte kan stå på egna ben. 

Av 22 tillfrågade SEO-företag har fyra företag medverkat i studien. Deras svar 
redovisas nedan. 

4.1. Arbetsprocessens olika delar 

Samtliga medverkande företag nämner fem steg som sker i samband med att en 
webbplats ska sökmotoroptimeras. Tre av dessa steg sker egentligen före det 
praktiska SEO-arbetet drar igång: Kundanalys, konkurrentanalys och 
webbplatsanalys. De andra två stegen är länkanalys och nyckelordsanalys. 
Länkanalys redovisas inom denna rubrik, medan nyckelordsanalys behandlas 
under den egna rubriken 4.3.Hur företagen väljer nyckelord. 

De medverkande SEO-företagen lägger ner en stor del av arbetsprocessen på 
att lära känna sina kunders verksamhet och den bransch de verkar i, samt hur 
konkurrenssituationen ser ut. Det är i detta tidiga stadie av arbetsprocessen som 
SEO-företagen skaffar sig en grundläggande förståelse om kundens 
förutsättningar, möjligheter och begränsningar. Vilken sorts hjälp behöver 
kunden, och hur stora resurser står till förfogande? Hur hård är konkurrensen, 
är de ensamma i sitt fält, eller är det stenhård konkurrens såväl lokalt som 
nationellt inom det fält kunden verkar? Den är den typen av frågor som de 
medverkande SEO-företagen säger att de försöker få svar på under arbetets 
tidiga del. Hur kunderna svarar på den sorters frågor, samt vilka krav och 
önskemål kunden i sig har, sätter också ramarna hur det efterkommande SEO-
arbetet ser ut. 

Kundanalys 
Det första steget i SEO-processen är att lära känna sin kund, och förstå deras 
verksamhet och behov, menar företagen samstämmigt.. Svaret från Företag 3 
får sammanfatta det hela: 

Det första och viktigaste steget är att lära känna kunden. Det bästa är att åka ut 
och träffa dem om de har en fysisk butik, eller i alla fall att förstå vilken 
verksamhet de har. Förstå varför de har företaget, deras målgrupp, och vad det 
är de vill uppnå med företaget. Har man inte det med sig kommer 
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sökmotoroptimeringen att fallera till slut. Du måste hela tiden förstå syftet med 
kundens verksamhet. 

Företag 2 diskuterar med kunden vilka affärsmål kunden har med sin 
verksamhet, och vilket mål kunden har med själva webbplatsen innan de går 
vidare till att analysera en webbplats. En liknande procedur har Företag 1. 
Företag 4 skickar ut ett formulär till sin kunder, där kunden får presentera sin 
verksamhet och vad de behöver hjälp med. Därefter genomförs en workshop 
med kunden där de gemensamt kommer fram till vad som behöver utföras och 
hur det ska gå till. 

Konkurrensanalys 
Oberoende om kunden redan har en webbplats eller inte när kontakten tas, 
genomför samtliga intervjuade SEO-företag en analys av vilka konkurrenter 
kunden har på marknaden. Vilka nyckelord konkurrenterna använder är något 
som alla återkommer till. Nyckelord behandlas separat nedan under egen 
rubrik. Företag 3 sätter också fingret på hur konkurrensen ser ut när det gäller 
geografi. 

Jag försöker läsa på hur branschen [som kunden verkar i] har utvecklats de tre 
senaste åren. Hur ser konjukturläget ut? Vilka är de största konkurrenterna? 
Finns de i Borås? Eller finns de i Stockholm och Malmö? Om det finns färre 
konkurrenter lokalt, kan man arbeta mer med lokala nyckelord. 

Analys av webbplatsen 
I det fall kunden redan har en webbplats görs en analys av den innan själva 
sökmotoroptimeringen kan påbörjas. Samtliga intervjuade företag tar upp tre 
olika delar i den webbplatsanalysen: undersökning av webbplatsens tekniska 
struktur, analys av webbplatsens innehåll, samt en genomgång av vilka 
nyckelord webbplatsens använder. När det gäller det rent tekniska innebär en 
befintlig webbplats med många brister mycket extraarbete, vittnar de 
medverkande företagen. Här illustrerar svaret från Företag 3 samtliga 
intervjuade företags hållning: 

Om sidan är bra uppbyggd med någorlunda rätt webbstruktur, är det en fördel. 
Då sparar man tid och kan helt lägga tid på att analysera den trafik som finns 
och bygga vidare på det. En nackdel är om sidan inte är byggd på rätt sätt, då 
blir det en jätteuppförsbacke. Då kanske sidan har tre besök i stället för 300 
besök på en månad som den borde ha, och det tar väldigt lång tid att fixa till. 

Företag 1 och Företag 3 bygger på regelbunden basis egna webbplatser åt sina 
kunder. Dessa två företag menar att därmed kan säkerställa att webbplatsen har 
en fungerande struktur från början. I de fall kunden redan har en befintlig 
webbplats finns det olika åsikter på hur mycket SEO-företagen får ändra, 
påpekar Företag 1: 

En del kommer till oss i samband med att en webbplats är klar med beskedet att 
allt mer eller mindre ska se ut som det gör nu, men att vi får göra små 
justeringar. Med andra [kunder] har vi helt fria händer. 
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Samtliga företag gör också en analys av webbplatsens innehåll. Det mest 
uttömmande svaret lämnar  Företag 4: 

Vi kollar hur innehållet ser ut, och mängden av innehåll i form av text. Vi ändrar  
URL:er, meta-taggar, titlar och H1[-rubriker] utifrån sökorden. Har man videos 
på webbplatsen rankas [webbplatsen] högre. När det gäller bilder vill 
exempelvis gärna att nyckelorden ska finnas i filnamnet, och att du ska ha alt-
taggar på bilderna. Man ska tänka på att webbplatsens innehåll ska ge besökaren 
något slags kundnytta. Det är något som vi har märkt rankas högre. Vi har 
upptäckt att användandet av exempelvis FAQ, där kunden får svar på sina frågor 
är något som ger bra rankning [bland sökresultaten]. Säg att en användare 
exempelvis ska bygga en altan och söker på ”Hur bygger jag en altan?”. Om vi 
då har ["Hur bygger jag en altan?”] som en rubrik på en sida, med en 
sammanfattning i text om hur man gör, med en tillhörande video på slutet finns 
det en stor chans att användarna tycker att det hjälper dem. Det i sin tur gör att 
folk kanske delar sidan, vilket leder till mer trafik, vilket i sin tur leder till att 
webbplatsen hamnar högre upp. 

Hur processen går till när företagen både analyserar och sedermera väljer 
nyckelord presenteras under rubriken 4.3.Hur företagen väljer nyckelord 

Länkanalys 
Alla medverkande företag arbetar med Off-Page i någon mån. De har dock lite 
olika strategier i hur de arbetar med länkbyggande, och både Företag 1 och 
Företag 4 varnar för att Off-Page-arbetet kan straffas om SEO-företagen inte är 
noggranna. Företag 2, som främst har e-handelsföretag som kunder, menar att 
värdefulla länkar kan hittas i kundernas närmaste omgivning. 

Det första vi gör är att kolla efter om vår kund har några samarbetspartners. Där 
kan det finnas många potentiellt värdefulla samarbeten där företagen kanske 
kan länka till varandra. Det kan till exempel handla om återförsäljare och 
leverantörer. 

Företag 3 menar att gäst-blogginlägg och gästartiklar på andra företags 
webbplatser är en underskattad länkstrategi. 

Det har slagit jättestort i USA och är där en helt egen marknad inom SEO-
arbetet. Det kommer nog snart till Sverige också. 

  
Företag 3 menar samtidigt – en åsikt som delas av Företag 1 och Företag 4 – att 
värdet på inkommande länkar har getts mindre vikt jämfört med tidigare. 

Länkarna är jätteviktiga, men det är inte lika betydelsefullt som för några år 
sedan. Då kanske det var 70 procent av rankningen. Det räckte i princip med att 
din webbplats länkades ofta så syntes du högt upp bland resultaten oavsett hur 
webbplatsen såg ut. Men inte nu längre. Nu kanske länkningarna är nere på 30 
procent [av rankingen]. 

Företag 4 menar att det är en vanlig strategi att sätta upp egna bloggar i syfte 
att skapa inkommande länkar åt kunden. Men det är samtidigt en tidskrävande 
strategi som inte ger lika bra resultat som tidigare. Anledningen är att Google 
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har blivit mycket smartare på att bedöma vilka inkommande länkar som är 
genuina och inte, menar Företag 4. 

Säg att du skapar en webbplats som handlar om skönhetsprodukter. Därefter 
skapar du fem olika bloggar som du uppdaterar med inlägg om 
skönhetsprodukter som bara länkar tillbaka till din webbplats. Har du då 
plötsligt 50 länkar från samma blogg, kommer Google inte att tycka att det är 
trovärdigt, och du kan i stället straffas. 

  
Företag 4 har i stället valt en annan strategi och valt att samarbeta med 
influencers. 

Min kollega har jobbat i mediabranschen väldigt länge vilket gör att han känner 
många kända människor. Vi använder oss av influencer-nätverk för att koppla 
samman företag med influencers inom samma område, för att göra det 
trovärdigt. Det ska finnas en koppling. Vi kan till exempel koppla ihop en 
färgleverantör med en influencer som då kan nämna företaget i sin blogg som 
handlar om inredning. 

Företag 1 är har den mest försiktiga hållningen i sitt länkbyggande och menar, i 
likhet med Företag 4, att Off-Page-arbetet kantas av flera risker. 

Vi arbetar med Off-Page, men det är i mindre skala. Vi har egna bloggar där vi 
publicerar innehåll som vi länkar ifrån, vilket förhoppningsvis hjälper våra 
kunder. Men arbetet med att bygga länkar kan lätt uppfattas som missbruk och 
straffas av Google. När vi arbetar med länkar gör vi det under väldigt 
kontrollerande former. 

Samtliga medverkande företag menar att de SEO-tekniker som användes före 
det att mobilen blev den primära enheten fortfarande är aktuella. Den stora 
skillnaden nu jämfört med då är, enligt de medverkande företagen, att det 
numer krävs att webbplatsen är mobilanpassad för att webbplatsen ska kunna 
kallas sökmotoroptimerad fullt ut.  Företagen var också överens om att en helt 
ny webbplats bör byggas i mobilformat först, för att därefter anpassas till de 
andra enheterna, läsplatta och dator. På så sätt säkerställs mobilvänligheten, 
men det är också det bästa ur sömotoroptimeringssynpunkt, menar företagen 
samstämmigt. 
Företag 2, som har längst erfarenhet av de medverkande företagen, menar att 
grunderna i SEO-arbetet fortfarande är detsamma, även efter att mobiltelefonen 
blivit den primära enheten. 

Sökmotoroptimering handlar i grunden om två saker: det handlar om On-Page 
och det handlar om dina länkar (Off-Page). Och det har inte förändras på 15 år. 
Det är fortfarande de två delarna som är viktigast. 

Det vore dock inte bara missvisande – utan direkt felaktigt – att påstå att 
Företag 2 inte har ändrat någonting i arbetsgången för att sökmotoroptimera en 
webbplats i samband med övergången mot mobile-first.  

Det som blev extra viktigt [efter att mobilen blivit den primära enheten] var 
givetvis att se till att webbplatsen var mobilanpassad. Det var en hel del av våra 
kunder som fick listor med åtgärdspunkter med saker behövde åtgärdas för att 
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deras webbplatser inte skulle tappa i ranking i samband med att Google gick 
över till mobile-first. Det kunde handla om alltifrån att kunden dolde innehåll i 
mobilen, men som syntes i datorn, till att navigeringen inte fungerade i mobilen. 

Hur mycket extra arbetsbörda lanseringen av mobile-first har inneburit för 
SEO-företagen skiljer sig åt. För Företag 1, 2 och 4, som har kollegor (Företag 
1 och 2) eller samarbetspartners (Företag 4) som bygger webbplatser har själva 
momentet mobilanpassning i sig inte inneburit någon större arbetsbörda. Det 
har kravet på mobilanpassning däremot gjort för ensamföretagaren, Företag 3. 
Intervjupersonen från Företag 3 har sett sig nödgad att skaffa sig kunskaper om 
UX-design i syfte att kunna SEO-anpassa sina kunders webbplatser på bästa 
sätt i det nya mobil-landskapet. 

Tidigare räckte det med att webbplatsens kod fungerade, att texterna var 
välskrivna och att webbplatsen hade många [inkommande] länkar. Det räcker 
inte i dag… Det är som är skillnaden i och med [att] mobilen [har blivit den 
primära enheten] är att det handlar mycket mer om UX i dag, alltså vilken 
upplevelse man som besökare får… Jag har tvingats lära mig [om UX] och det 
har tagit tid, men jag är en problemlösande natur, så för mig har det varit 
intressant och kul i stället för jobbigt. 

När det gäller frågan om vad som är den största utmaningen med att 
mobiltelefonen numer är den primära enheten, refererar samtliga SEO-företag 
att de tvingas ta stort hänsyn till designprinciper som informationsarkitektur, 
användbarhet och UX-design. Företag 1 menar att innehållet på en 
webbplatsens bör vara detsamma, oavsett vilken enhet som besökaren använder 
sig av. Men då mobilens skärm är mindre än datorns skapar det stora 
utmaningar, vilket inte underlättas av att det kan finns olika viljor inom 
företaget, menar intervjupersonen från Företag 1. Något som Företag 1 
illustrerar genom att ta textmängd som exempel. 

En produktsida [på en e-handelsplats] bör innehålla tusen ord [ur SEO-
synpunkt]. Men hur ska det se ut i en mobiltelefon? Det finns en copy[writer], 
en art Director, en programmerare och en sökmotoroptimerare. Alla tycker att 
deras jobb är viktigast och alla kommer med olika inspel. Den som jobbar med 
SEO kanske tycker att det är jättebra att copywritern har skrivit många ord, men 
art Directorn säger nej för att det inte funkar layoutmässigt. Samtidigt har 
utvecklaren åsikten att det inte går att koda som önskat. Det kan lätt bli krock 
där. 

Men trots att en webbplats kan vara perfekt sökmotoroptimerad, finns det ändå 
saker det kan fallera på, som inte är kopplat direkt till SEO-arbetet, menar 
Företag 1. 

En stor del av SEO för mobil handlar indirekt om att få webbplatsens UX att 
fungera. Ett vanlig scenario är att man går in på restaurang[s webbplats] och 
hittar ett telefonnummer. Men i stället för att telefonnumret är en knapp som tar 
dig direkt till ringa-funktionen, kanske du i stället tvingas kopiera numret 
manuellt. Då är det väldigt många som ger upp och lämnar webbplatsen. Efter 
ett tag förlorar snart webbplatsen i ranking. [Under de förutsättningarna] kan vi 
lägga hur många timmar som helst för att sökmotoroptimera en webbplats, men 
det hjälper ändå inte. 
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Samtliga företag menar att den största utmaningen SEO i en mobil kontext 
uppstår i gränslandet mellan sökmotoroptimering och webbplatsens layout. Där 
SEO-principen om att ju mer innehåll desto bättre, utmanas i mobilskärmen 
ofta av designprinciper om informationsarkitektur, användbarhet och UX, 
menar företagen samstämmigt. Svaret från Företag 4 kan här sammanfatta både 
företagens åsikt. 

Det svåraste är att hitta balansen med mängden innehåll. Dels att det inte blir för 
mycket innehåll: du vill inte läsa en hel roman i mobilen. Men samtidigt måste 
det vara tillräckligt mycket innehåll, och tillräckligt givande innehåll, som gör 
att besökaren vill komma tillbaka till webbplatsen. Det handlar också mycket 
om layout, att allting funkar på alla olika enheter. 

4.2. Synen på faktorer som påverkar rankingen 

De medverkande företag var eniga om att en webbplats nivå av 
mobilanpassning har fått större betydelse när en webbplats ska rankas. Svaret 
från Företag 3 sammanfattar här alla företags svar. 

Har du inte en webbplats som ser bra ut, är lättillgänglig och har ett innehåll 
som är lätt att ta till sig, [i mobilen] tappar du i ranking till slut. 

Företagen nämnde också samstämmigt att en webbplats laddningshastighet 
hade fått större vikt. Företag 4 lyfte fram laddningstiden som den enskilt 
viktigaste faktorn för SEO-arbetet i en mobil kontexter efter mobilvänligheten. 

Det är skitviktigt. Speciellt tunga webbplatser är väldigt svårt att få bra 
mobil hastighet på, förutsatt att den inte är väldigt optimerad. 

De medverkande företagen hade dock inte identifierat någon rankningsfaktor 
som hade fått mindre  Företag 1 sammanfattar samtliga intervjuades syn. 

Google använder fortfarande ett index, och det är inga särskilda faktorer vi har 
märkt som har tappat i betydelse. 

4.3. Hur företagen väljer nyckelord 

Innan de medverkande företagen väljer ut lämpliga nyckelord till kunden sker 
en sökordsanalys utifrån kundens verksamhet, kundens målsättning, 
förutsättningar, resurser och konkurrenssituation. På så sätt arbetar samtliga 
medverkande företag. Företagen är också överens om att sökordsanalysen är 
avgörande. Deras svar här får sammanfattas av Företag 2: 

Hamnar man fel i sökordsanalysen så kommer man inte komma någon vart i 
SEO. Ligger man etta på sökord som ingen använder är det rätt meningslöst. 
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De intervjuade företagen är också överens bästa sättet att hitta nyckelorden är 
genom att utgå från kundens verksamhet och vilka varor/och eller tjänster som 
erbjuds på deras webbplats. Företag 2 igen: 

Det är där man hittar det som ger 99 procent av nyckelorden vi ska arbeta med, 
eller åtminstone grundstoffet. Därefter kollar vi på relaterade ord och fraser till 
de här tjänsterna [eller produkterna]. Har vi kallat dem för rätt saker [på 
webbplatsen]? Vad skulle våra besökare söka på? Besökarna kanske inte söker 
på ”luckor” som vi kallar dem på webbplatsen, utan de söker kanske i stället på 
”köksluckor”.  

Både Företag 2 och Företag 3 är tydlig med att alla sidor på webbplatsen borde 
ha separata nyckelord som i sin tur kan locka fler besökare. Företag 2 har en 
strategi som går ut på att nyckelorden är mer specifika ju längre ner i sidans 
hierarki besökaren kommer. Företag 3 menar att produktsidorna på en företags 
e-handelsplats är ett utmärkt ställe att hitta nyckelord. 

Om du har en e-handelssida har du alltid produktkategorier. Då bör du ha unika 
nyckelord för varje sida. En för röda pennor, en för blåa pennor, eller vad du nu 
säljer. Det är väldigt viktigt att optimera varje sida på webbplatsen och inte bara 
startsidan. 

Det är samtidigt viktigt att kunden inser sina begränsningar, menar de 
intervjuade företagen. Ett mindre, eller nystartat företag kommer ha väldigt 
svårt att konkurrera om de vanligaste nyckelorden. Svaret från Företag 1 får 
här sammanfatta samtliga företags svar: 

Vissa branscher är mer utsatta än andra. Jobbar kunden med elektronik, kläder, 
mode, bygg eller försäkringar är det supersvårt. Där kan man mer eller mindre 
glömma att synas på de vanligaste nyckelorden. Det är i princip omöjligt. Men 
bara för att din konkurrent också säljer skor kanske han inte säljer läderskor i 
storlek 50+ och det kan man utnyttja. 

Det är dock långt ifrån omöjligt att hamna högst upp bland sökresultaten menar 
samtliga företag, det gäller bara att hitta en annan väg. De tre mest 
framträdande sätten som framkom under intervjuerna är att antingen hitta en 
nisch inom branschen kunden verkar, att arbeta med long tail-nyckelord eller 
att arbeta med lokala sökord. Det gäller hela tiden att förstå sin målgrupp 
poängterar samtliga företag. Något som kan få nästan lite komiska effekter 
menar Företag 1: 

Ibland får man bortse från den korrekta svenskan [när man väljer sökord]. Är 
din målgrupp killar i 13-årsåldern kommer de att söka helt annorlunda än hur 
vuxna söker, och då kanske man ska anpassa en del nyckelord eller sökfraser till 
det. 

Samtliga företag tar upp att de använder fler long tail-nyckelord i de fall det är 
svårt att hamna högst upp bland de mer vanliga sökorden. Förutom att 
tillämpningen av long tail-nyckelord kan innebära en förbättrad bättre chans att 
hamna högre upp bland sökresultaten, påtalar både Företag 1 och Företag 2 att 
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besökare som söker på specifika nyckelord oftast ligger närmare ett beslut om 
att köpa en vara eller en tjänst. Företag 1: 

Säg att jag har ett mindre e-handelsföretag [inom IT-sektorn]. Då kanske en 
kund söker på exempelvis ”Billig Wordpress-lösning”.  Det är kanske nyckelord 
som sällan används, men [’Billig Wordpress-lösning’] ligger nära det som en 
person som är nära att konvertera söker på. 

Företagare 1 fortsätter resonemanget om just specifika nyckelord och 
konvertering på följande vis: 

Tio besökare i månaden extra på grund av att de använder ett specifikt 
nyckelord är kanske inte mycket. Men om ett IT-företag som säljer system för 
fem-sexhundratusen kanske säljer ett system extra för att någon sökte på just 
den specifika termen, spelar det jättestor roll. 

Både Företag 1 och Företag 2 menar att processen med att ta fram nyckelord 
egentligen inte har förändrats i någon nämnbar utsträckning, under 
förutsättning att innehållet på mobilen och datorn är detsamma. Både Företag 3 
och 4 nämner att det faktum att röstsökning har blivit vanligare med mobilens 
framfart har gjort att de har ett ökat fokus på long tail-nyckelord. Företag 4: 

I och med att det blir mer och mer vanligt med röstsök satsar vi mer på längre 
söktermer och fraser, för att det är det som folk använder vid röstsök.  

Företag 3 menar att sätter vi söker på genom röstsök till viss del har färgat 
språket vi använder även när vi söker via text. 

Med mobilen söker du mer som du pratar. Du söker på ”Äta lunch Eskilstuna” i 
mobilen i stället för ”Lunchmeny Eskilstuna” som du söker på i desktop, och då 
gäller det att ta hänsyn till det. 

4.4. Synen på laddningstider och AMP 

Det finns en rad olika tekniker för att göra en webbplats snabbare. Samtliga 
medverkande företag nämner framför allt två olika faktorer. Dels handlar det 
om att ta bort överflödig CSS och överflödig javascript från webbplatserna, 
dels handlar det om att komprimera storleken på webbplatsens bilder. Stora 
bilder tar mycket plats och gör webbplatsen tar längre tid att ladda in, menar 
företagen. Företag 3 bygger en del webbplatser i Wordpress. Förutom att 
använda onödiga plugins, påpekar Företag 3 att det kan finnas en del 
webbstrukturella problem som kan behöva åtgärdas. 

Kör man ett färdigt [Wordpress-]tema ligger det kanske tio script på en sida 
[som har ärvts från startsidan] som inte behövs. Då kanske det tar en halv 
sekund för att ladda helt sidan i onödan. Bara för att ett script finns på startsidan 
behöver det inte finnas på kontakt-sidan. 

En teknik som samtidigt inte nämns i forskningsöversikten, men som Företag 4 
talar sig varm om är lady loading. Med lazy loading, förklarar Företag 4 laddar 
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bara det innehåll som motsvarar den skärmyta där besökaren befinner sig. 
Ergo: Om besökaren befinner sig högst upp vid huvudmenyn på webbplatsen 
laddas alltså inte innehållet i footern, och vice versa. Därmed behöver inte allt 
innehåll ladda samtidigt, vilket gör stor skillnad för laddningshastigheten, 
menar Företag 4. 

Både Företag 1 och Företag 2 framför samtidigt att allt inte kan göras på 
webbplatsen i sig. Företag 2 råder sina kunder att kontakta kundernas 
webbhotell i det fall webbplatsen är för långsam. 

Prata med ditt webbhotellsleverantör eller byt webbhotell, om det krånglar eller 
om du vill ha en snabbare server. En långsam server kan sega ner din webbplats 
enormt 

Företag 1 instämmer att webbhotellet kan vara en stor del av problemet med en 
långsam webbplats och poängterar att den billigaste lösningen inte alltid är den 
bästa lösningen. 

Det kanske inte är något man tänker på egentligen, men hosting är väldigt 
viktigt. Det finns tjänster i USA som kostar fem spänn vilket är jättebilligt, och 
som har bra lagring. Men det kanske samtidigt innebär att det blir en 
laddningstid på en och halv sekund extra för att kontakta servrarna fram och 
tillbaka. Om du lägger till fler faktorer hamnar du snart på kritiska sex sekunder 
[i laddningstid]. Om jag kan banta ner till fyra-fem sekunder är det ändå okej, 
men du kommer ändå inte bort från de 1,5 sekunderna för hostingen. Den 
fördröjningen finns alltid där oavsett, vad du än gör. Därför är en bra hosting en 
förutsättning, helst placerad i Sverige, eller något av de andra europeiska 
länderna nära Sverige. Då kan du komma under med en laddningstid under en 
sekund när det gäller servern. 

Samtidigt problematiserar Företag 1 påståendet att laddningstiden ska vägas 
framför andra rankningsfaktorer.  

Säg att du är yrkesfotograf och ska ha en portfoliosida, Då är frågan: Vilket är 
viktigast? Snabb laddningstid eller vill du att bilderna ska ha den bästa möjliga 
kvaliteten? Ur SEO-synpunkt kan jag tycka en sak, men det finns också andra 
värden. 

Samtliga intervjuade företag uppger att de känner väl till AMP och att de följer 
utvecklingen noga. Men ännu har inget av de intervjuade företagen använt 
AMP professionellt och samtliga företag menar att bristerna, åtminstone än så 
länge, överväger vinsterna. Företag 1 menar att AMP har en hel del tekniska 
begränsningar. 

AMP har skurit ner på väldigt mycket funktioner och tillåter inte CSS över 50 
kilobyte vilket är fruktansvärt lite, nästan ingenting. Det gör att både layout och 
funktionaliteten blir väldigt begränsad, och det krävs väldigt mycket 
ansträngning för att få det att fungera. Av den anledningen har vi bedömt att det 
än så länge inte är värt det. 

Företag 2, som främst arbetar med e-handelsplatser, menar att AMP-tekniken 
inte lämpar sig bäst för just den typen av webbplatser. 
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Det är mest redaktionellt innehåll som nyhetssidor där det kan fungera med 
AMP. Det är inga kunder jag har jobbat med, där [AMP] har varit aktuellt. Vi 
håller koll på det, och det är inte alls omöjligt att vi använder det i framtiden, 
men än så länge har vi inte sett det behovet. 

Företag 3 har genomfört privata tester hemmavid, men ”är inte jätteimponerad” 
av resultatet. Företag 3 menar dock att tekniken är intressant, men att det än så 
länge blir för mycket arbete, då skapandet av en AMP-sida innebär ytterligare 
ett moment i arbetsprocessen.  

[AMP] är ytterligare ett extra steg i arbetet. Om jag har en kod färdig är det 
bättre att arbeta med den, i stället för att lägga till vissa delar och ta bort andra 
när du skapar en AMP-version av en sida. Men det är ett bra koncept och funkar 
säkert för exempelvis annonskampanjer som behöver ladda snabbt. 

Företag 4 uppger att de vet vad AMP och att det verkar intressant, men att de 
ännu inte har hunnit prova tekniken. 

4.5. Val av metod för mobilanpassning 

Utan undantag föredrar de medverkande företagen responsiv design som metod 
för mobilanpassning. Därtill menar samtliga intervjuade företag att separata 
mobilsidor är en allt mer ovanlig syn i dag. Det är heller ingen av de intervjuade 
företagen som har kunder som använder sig av separata mobilversioner av sina 
webbplatser. Svaret från Företag 1 om metodens brister får här representera 
samtliga företags svar. 

Tidigare när vi hade sämre internet och hårdvaran inte var lika kraftig, valde 
många att bygga mobila sidor, eller i vissa fall till och med appar… Det har hänt 
att jag gått in på en restaurang[s webbplats] som ser helt olika ut, och kanske till 
och med är byggda i olika system beroende på vilken enhet som används. Det 
har man gått ifrån idag. En separat mobilsida eller en mobil-app innebär att det 
blir två helt olika projekt. Det gör att det blir mycket mer arbete. 

För att ytterligare illustrera aversionen mot att använda separata mobilversioner 
av webbplatser citeras här orden från Företag 3: 

Ett misstag som många har gjort, och fortfarande gör, är att göra en [separat] 
mobilversion av webbplatsen. Att man fortfarande gör det år 2019 är faktiskt ett 
mindre mysterium för mig. 

Samtliga företag har antingen inte provat dynamic serving, eller inte kommit i 
kontakt med metoden i tillräckligt stor grad för att de ska anse sig kunna uttala 
sig om metoden. 

Samtliga företag är överens om att responsiv design är den bästa metoden, då 
det innebär att det bara är en version av webbplatsen som behöver 
sökmotoroptimeras, oavsett vilken enhet besökaren använder. Med det kan man 
i stället lägga ner tid på kärnverksamheten i SEO-processen, säger företagen. 
Företag 1 svarar så här, vilket här sammanfattar samtliga företags hållning. 
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Nu har vi så många skärmstorlekar och enheter att det är i princip omöjligt att 
bygga en webbplats för alla. På så sätt är responsiv design väldigt bra, för då 
kan man anpassa webbplatsen till skärmstorleken i stället för enheten. [Med en 
bra] responsiv design kan du helt fokusera på att skapa en bra webbstruktur och 
bra sökmotoroptimerat innehåll. 

Responsiv design möjliggör också för för SEO-företagen att ha en gemensam 
strategi för länkbyggande, oavsett vilken enhet som besökaren använder, något 
som samtliga företag nämner som en stor fördel. Det finns bara en webbplats 
att bygga länkar till, snarare än två, som är fallet vid en separat mobilversion av 
webbplatsen. 

De medverkande företagen är överens om att de stora utmaningarna med 
responsiv design i grunden är kopplade till användbarhet och användarupplevelse 
(UX). På frågan svarar Företag 2 på följande vis. 

Faktum är att du har en mindre skärm att titta på [med mobil]. Det som kan 
krångla med responsiviteten är ju att det inte ser lika bra ut i alla mobiler. Men 
det är mer en fråga om UX än sökmotoroptimering. Så länge webbplatsen har 
samma innehåll i de olika enheterna, och man inte döljer något innehåll i 
mobilen kommer det bli bra ändå, så länge allt de andra SEO-inställningarna är 
optimerade. 

Företag 1 menar, i likhet med Företag 3, att responsiv design i kombination 
med att mobilen har blivit den primära enheten har medfört att det är svårare i 
dag att var gränsen mellan sökmotoroptimering och UX egentligen går.  

När man pratar SEO är det svårt att sätta gränsen var det börjar och var det 
slutar. Många gånger är det UX som är problemet. Om en besökare går in på 
den webbplats som ligger högst upp i rankingen, men inte slutför någon 
aktivitet, utan lämnar webbplatsen efter fem-tio sekunder betyder inte det 
nödvändigtvis att innehållet är dåligt. Men om många lämnar webbplatsen på 
grund av att sidan har fel färger eller bara generellt sett är en ful sida kan 
webbplatsen tappa i ranking bland resultaten, och då är det till slut ändå en fråga 
som handlar på mitt bord [i rollen som sökmotoroptimerare]. 

4.6. Dolt, respektive borttaget innehåll 

Företag 3, men särskilt Företag 1 och Företag 2 är varma anhängare av 
innehållet ska vara samma i både mobil och dator och återkommer flera gånger 
under intervjuns gång att det är gynnsamt för webbplatsens ranking. De två 
företagen menar att det hänger ihop med att mobile-first medför att det är 
webbplatsens mobilversion som indexeras i första hand. Om det då är mindre 
innehåll i mobilversionen kan rankingen också missgynnas, då Google helt 
enkelt har mindre innehåll att indexera och därmed ranka. 

Företag 4 håller med om grundtanken att innehållet bör vara samma i de fall 
det är möjligt. Företag 4 menar dock att i undantagsfall kan vara befogat att ta 
bort innehåll. Men också att… 
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[D]et är en avvägning på hur mycket innehåll det finns från början. Jag tycker 
aldrig att man ska ta bort text, men säg att du däremot har en webbplats som har 
tio bilder på en sida: du behöver inte tio bilder i mobilen för att Google ska 
tycka att det är okej. Det kanske räcker med tre bilder. Genom att ta bort sju 
bilder kommer sidan att ladda snabbare och då kan det vara mer värt. 

De fyra medverkande företagen har diametralt olika uppfattningar när det 
kommer till att dölja innehåll. Företag 2 är mest kritiskt och avråder helt ifrån 
att dölja innehåll bakom toggle-funktioner. 

Det är någonting som kan vara kritiskt [för rankingen] absolut. Det var något år 
sedan det var en kund som, mot mina rekommendationer, hade textblock bakom 
en ’collapse-variant’. Då tappade de successivt positioner rakt över i rankingen. 
Då valde vi att ta bort den funktionen och flytta om texten i stället och då vände 
webbplatsen uppåt [i ranking] igen. 

I bjärt kontrast till Företag 2 menar Företag 3 tvärtom att funktioner för att 
dölja innehåll är till för att användas. 

En del håller inte med mig där, och då får det vara så, men jag tycker [toggle-
funktioner för att dölja innehåll] är bra. Dels blir det snyggare. Du får ut så 
mycket mer budskap genom exempelvis en hamburgermeny, för alla vet att det 
där ska jag trycka för att se menyn. Man behöver inte ens skriva någonting, för 
alla vet att trycker jag på de tre strecken (ikonen) så fälls menyn ut. Jag sitter 
och jobbar med ett företag nu, där jag även i desktop har en hamburgermeny på 
skärmen, där jag använder det nya utrymmet [som frigörs] till att beskriva 
företagets tjänster. Likadant är det med läsa mer-knappar. På det utrymme som 
frigörs [med hamburgermeny och klicka här för att läsa mer-knappar] kan jag 
placera bra innehåll som förbättrar webbplatsens ranking. 

Om Företag 4 menade att det kan vara motiverat att ibland ta bort visst 
innehåll, är de mer skeptiska till att dölja innehåll. 

Med ’klicka här för att läsa mer’-knappar riskerar du att straffas för att du har 
för lite synligt innehåll på webbplatsen ur SEO-synpunkt. Som det är i dag 
behöver mycket innehåll på en webbplats [för att få en bra ranking]. Därför är 
det egentligen bara på blogginlägg eller nyhetstexter som det kan vara värt det, 
menar jag. Går det att undvika [’klicka här för att läsa mer’-knappar], så gör det 
är mitt råd. 

Företag 1 har också som grundprincip att webbplatser, som princip, inte bör 
dölja innehåll bakom toggle-funktioner. Det gäller särskilt innehåll som den 
webbansvarig bedömer som nödvändigt. 

Allt innehåll som inte är synligt får lite lägre prioritet av Google. Du ska alltså 
inte använda toggle-funktioner för [att dölja] innehåll som är viktig för 
besökaren. 

Om det dock blir nödvändigt att dölja innehåll bakom en toggle-funktion på 
grund av UX-skäl, är det dock ingen ”big deal”, menar Företag 1. Det bör dock 
i så fall endast användas för innehåll som anses mindre viktigt, anser Företag 1 
som tar upp ’teknisk data om en produkt’ som exempel. 
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Generellt sett brukar det inte vara ett problem. Det viktigaste är att innehållet 
ändå kan ses av besökaren på något sätt. Det lilla man eventuellt tappar i 
ranking [på att dölja innehåll] kan man ofta ta igen på annat sätt. 
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5. Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel diskuteras och analyseras intervjupersonernas svar, som 
redovisades i föregående kapitel. Utifrån studiens frågeställning Vilka 
skillnader har Googles pågående övergång mot mobile-first inneburit för SEO-
företagen när det gäller processen att sökmotoroptimera en webbplats? har 
värdefulla insikter vunnits om hur övergången mot mobile-first har påverkat 
hur SEO-företagen arbetar med sökmotoroptimering i en mobil kontext. Under 
rubriken 5.7.Slutsatser presenteras de mest kärnfulla konklusionerna i de här 
uppsatsen. 

I kapitlet finns också en diskussion om studiens trovärdighet. I kapitlet finns 
därtill en genomgång och diskussion kring studiens begränsningar. 
Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning på temat sökmotoroptimering i 
en kontext av mobile-first. 

5.1. Företagens arbetsprocess 

Det är högst förståeligt att de medverkande företagen först gör en utvärdering  
av vilka resurser och möjligheter som deras kunder har, för att därefter göra en 
jämförelse med hur kunden står sig mot konkurrenterna. Som företagen 
uttrycker det ger det ett fundament att stå på i det vidare arbetet. Företagen 
uttrycker också att sökmotoroptimering är en tidskrävande process. Att då 
också behöva städa upp en befintlig webbplats fel och brister innebär att tid 
förspills som i stället kunde läggas på annat. För, som både Khan och 
Mahmood (2018) och Matošević, (2015) fastslår spelar det ingen roll hur 
sökmotoroptimerad webbplatsen är i övrigt, om det inte finns en fungerande 
webbstruktur. 

När Google lanserades i slutet av 90-talet var det inkommande länkar som var 
den tyngst vägande faktorn då en webbplats skulle rankas (Brin & Page, 1998). 
Samtliga medverkande företag är eniga om att länkbyggande fortfarande är en 
viktig del av processen för att sökmotoroptimera en webbplats, men flera 
företag uttrycker också att inkommande länkar har tappat i vikt jämfört med 
andra faktorer. Den här studien har inte någon möjlighet att bedöma om 
inkommande länkar  de facto har tappat i betydelse, men om så är fallet finns 
det skäl att tro att det sammanfaller med att Google introducerade den stora 
Penguin-uppdateringen av sin algoritm år 2014 (Enge, Spencer & Stricchiola, 
2015, s. 461-463). Googles mål med Penguin-uppdateringen var, enligt 
författartrion, att få bukt med missbrukandet av köpta länkar. Med Penguin fick 
Google också mer sofistikerade medel för att värdera länkar efter om de 
verkade genuina eller inte.  

Apropå genuina länkar uttrycker både Företag 1 och Företag 4 att processen 
med att bygga länkar är kantat med risker. Företagen gör alltså bedömningen 
att deras arbete riskerar att klassas som black hat (Gudivada & Rao, 2015) om 
de inte är uppmärksamma. Företag 1 säger till och med att deras länkbyggande 
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sker under mycket strikta former. Enge et al (2015, s. 461-463) implicerar att 
Googles mål är att sluta värdesätta de länkar som inte tillkommit på naturlig 
väg. Den självpåtagna försiktiga hållningen som Företag 1 uttrycker är en 
indikation på att Google i vissa fall har fått fram sitt budskap, då företaget 
väljer att vara ytterst sparsam med att själva producera länkar till sina kunders 
webbplatser. 

Bråth och Wahlgren (2017, s. 88) hävdar att det i princip finns lika många 
metoder för länkbyggande som det finns personer som arbetar med 
sökmotoroptimering. Då samtliga intervjuade SEO-företag har olika strategier 
för att bygga länkar är det ett påstående som finner stöd i den här studien. 
Företag 3 föreslår en strategi för länkbyggande med gästartiklar och gäst-
blogginlägg på andra webbplatser som föreslås av Khan och Mahmood (2018). 
Däremot har Företag 4, genom att använda influencers för att bygga länkar valt 
en strategi som inte nämns i den tidigare forskningen. 

Den här studien har dessvärre inte lyckats besvara på vilket sätt arbetet med att 
bygga länkar har förändrats på grund av övergången mot mobile-first. Då 
samtliga medverkande SEO-företag använder sig av responsiv design som 
metod för mobilanpassning innebär det att företagen har en gemensam 
länkstrategi för webbplatsen, oavsett vilken enhet besökaren använder. I de fall 
där SEO-företagen i stället hade använt sig av separat mobilversion av 
webbplatsen som metod för mobilanpassning hade dock frågan varit relevant. 
Då krävs det nämligen att företagen bygger länkar till både datorversion och 
mobilversionen av webbplatsen, och då finns också en möjlighet att använda 
olika strategier för enheterna för att sökmotoroptimera för respektive enhet. 

Företagen är rörande överens om att mobilanpassningen av webbplats har 
tillkommit som ett nytt steg i arbetsprocessen i samband med Googles 
övergång mot mobile-first. En diskussion om mobilanpassning redovisas nedan 
under rubriken 5.4.Mobilanpassning. 

5.2. Företagens val av nyckelord 

Något nedslående, vittnar samtliga medverkande SEO-företag att det i princip 
är omöjligt för små, eller nystartade företag att hamna högst upp bland de 
vanligaste nyckelorden som ”Skor”, ”Elektronik” eller ”Resor”, eftersom 
konkurrensen är så stark. Det är ett vittnesmål från SEO-företagen som 
bekräftar den bild som målas upp i forskningsöversikten (Enge, Spencer & 
Stricchiola, 2015, s. 140; Wackå, 200 79-80). I stället använder de intervjuade 
SEO-företagen i dessa fall av long tail-nyckelord. En strategi som uppmuntras 
av Enge et al (2015, s. 140). Företag 2 har en nyckelords- strategi som går ut på 
att välja mer och mer specifika nyckelord (long tail) ju längre ju längre ner i 
sidans hierarki besökaren kommer. Det är en strategi som har stöd av Khan och 
Mahmood (2018). Flera företag tar också upp vikten av att välja nyckelord som 
speglar den geografiska platsen där deras kunder har sin verksamhet. Det 
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vinner stöd av Gevelber (2017) som genom Googlestatistik visar att en 
tredjedel av alla sökningar i mobil innehåller minst ett ord som har en 
geografisk markör. 

Något som dock inte tas upp i forskningsöversikten är det faktum att det är 
viktigt att välja nyckelord som ligger nära konvertering. Alltså att välja 
nyckelord som personer som har bestämt sig för ett köp, eller en beställning. 
En person som söker efter nyckelorden ”Begagnad Nikon D500 i fint skick” 
ligger antagligen närmare ett köp än en person som bara skriver in ordet  
”Kamera” i Googles sökfält, resonerar Företag 1 och 2. Företag 1 beskriver att 
det kan vara avgörande för en kunds framtid att välja nyckelord som ligger 
nära de sökord som besökaren använder när de har bestämt sig för ett köp. 
Företag 1 nämner att det i den kontexten kan vara lönt att använda nyckelord 
som är ytterst specifika. Även om det bara är tio personer per år som söker på 
just de nyckelorden kan det medföra stora vinster för ett företag som säljer dyra 
och avancerade produkter till höga priser. Företag 1 uttrycker det själv så här: 
[Om] ett IT-företag som säljer system för fem-sexhundratusen kanske säljer ett 
system extra för att någon sökte på just den specifika termen, spelar det 
jättestor roll”. Det som Företag 1 sätter fingret på är också något som bör 
utgöra en viktig påminnelse för alla företag. En påminnelse som kan 
sammanfattas såhär: Det är givetvis viktigt att det är många besökare som hittar 
din webbplats. Men det är ännu viktigare att ”rätt” besökare hittar din 
webbplats. 

Det fick dock en potentiell aspekt vid valet av nyckelord som kan få större 
implikationer i en mobil kontext. Företag 4 berättar under intervjun att guider 
och så kallade FAQ:s, ”Vanliga Frågor” på svenska, är typer av innehåll som de 
ser att Google rankar högt. Företag 4 tar upp ett exempel där användaren ska 
bygga en altan. Om användaren söker på meningen ”Hur bygger jag en altan?” 
har en webbplats som använder sig av just den exakta ordalydelsen i sidans 
huvudrubrik (h1) stor chans att hamna högt upp bland resultaten. Det menar 
Enge et al. (2015, 24-25) som hävdar att Google försöker matcha användarens 
sökord mot de webbplatser och sidor, vars innehåll verkar ligga närmaste 
användarens intention.  

Intervjupersonen på Företag 4 gör inte explicit den kopplingen själv, men i 
samband med att röstsök blivit allt vanligare (Huffman, 2014; Guy, 2018) är 
guider och ”Vanliga frågor” en typ av innehåll som kan få ett uppsving i 
samband med att mobilen blivit den primära enheten. Enligt Guy (2018) söker 
vi ofta genom just rena frågeställningar, som ”Hur bygger jag en altan?”, ”När 
kommer Rederiet tillbaka?”, eller ”Hur långt är ett snöre?” när vi gör en 
röstsökning i en mobil. Då över hälften av alla ungdomar i åren 13-18, och 
drygt fyra av tio personer över 18 använder sig av röstsök varje dag (Huffman, 
2014) vore det ett misstag att inte ta hänsyn till röstsök när en webbplats ska 
sökmotoroptimeras i en mobil kontext. 
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5.3. Rankningsfaktorer 

Nivån av hur väl en webbplats är mobilanpassad, som är nära kopplat till 
principer om användbarhet och UX, samt kortare laddningstider. De är de två 
rankningsfaktorerna som de medverkande SEO-företagen menar har fått större 
betydelse i samband med att mobilen blivit den primära enheten. Att en 
webbplats ska vara mobilvänlig infördes som en rankningsfaktor år 2015 
meddelade Google (Makino, T., Jung, C., & Phan, D, 2015). Laddningstid har 
förvisso varit en faktor sedan nästan tio år tillbaka (Singhal & Cutts, 2010), 
men har fått större betydelse för en webbplats ranking i en mobil kontext – 
vittnar de medverkande företagen, Därmed bekräftas de till viss del den bild 
som Google själva (An, 2018) förmedlar att laddningstid är avgörande. 

Både mobilvänlighet och laddningstid tas upp som två viktiga rankningsfaktorer i 
forskningslitteraturen. På grund av att den här studien är explorativ i sin natur är 
det en förlust att inte fler rankningsfaktorer – i den mån de finns – har kunnat 
identifieras. 

5.4. Laddningstiden viktig – men AMP ratas 

Laddningshastighet infördes redan för knappt tio år sedan som en faktor för att 
ranka webbplatser i sökningar gjorda i dator (Singhal & Cutts, 2010). Först i 
fjol blev det en rankningsfaktor för googlesökningar gjorda via mobil (Wang & 
Phan, 2018). Som en följd har det därför blivit av intresse för SEO-företagen 
att se över hastigheten på sina kunders webbplatser. Något som samtliga 
medverkande företag har gjort, då de är eniga om att det är viktigt att 
webbplatser har korta laddningstider. Ett av företagen beskrev till och med 
korta laddningstider som den enskilt viktigaste rankningsfaktorn i en mobil 
SEO-kontext. Något som kan tyda på att företaget har läst blogginlägget från 
Google (An, 2018), som framför att det är avgörande att en webbplats laddar 
snabbt i mobilen.  

Gällande tekniker för att korta laddningstiden ger svaren från medverkande 
företagen ger stöd åt David (2015, s. 167) om vikten av att komprimera bilder, 
och Enge, Spencer och Stricchiola (2015, s. 484) om att ta bort onödig kod. 
Däremot framkom ytterligare två faktorer av resultatet som är viktiga att ta 
hänsyn till när det gäller förkortningen av laddningstider som inte täcks av 
forskningsöversikten: val av webbhotell och lazy loading. I och med att An 
(2018) så tydligt påpekat vikten av snabba webbplatser, är det inte heller någon 
större förvåning att webbplatserna provar olika metoder för att korta 
laddningstiden. Särskilt med tanke på att att över hälften av användarna lämnar 
en webbplats om den tar länge än tre sekunder att ladda (An, 2018). 

Företag 1 nyanserar dock diskussionen med laddningstider något genom att 
framhärda att laddningstider bara är en av många faktorer som ska beaktas när 
en webbplats ska sökmotoroptimeras. De val som ständigt måste tas påverkar 
också andra val, och då Google inte har redovisat alla rankningsfaktorer, eller 
hur dessa vägs inbördes, kan det dessa val få stora konsekvenser. 

!  46

 



Att sökmotoroptimering är en tidskrävande process, och att det därför är viktigt 
att prioritera rätt är ett återkommande tema i de intervjuade företagens svar. 
Det är ett resonemang som företagen också applicerar på Accelerated Mobile 
Pages (AMP) Även om det har gått tre och ett halvt år sedan AMP lanserades 
(Besbris, 2015) har ännu inget av de intervjuade SEO-företagen anammat 
tekniken, med hänvisning till AMP:s tekniska brister. Även om det är möjligt 
att skapa fungerande AMP-sidor är den arbetstid som SEO-företagen behöver 
lägga ner inte i paritet med belöningen som den snabba laddningstiden innebär. 
Om det dessutom stämmer att AMP inte ger någon rankningsfördel i sig, vilket 
Bråth och Wahlgren hävdar (2017, s. 83), blir det ännu mer förståeligt att de 
intervjuade företagen ratar tekniken. Det gäller att lägga tid på rätt saker. 

5.5. Mobilanpassning lika med responsiv design 

Enligt Makino, Jung & Phan (2015) infördes mobilvänlighet som en 
rankningsfaktor år 2015. Samtliga företag tar upp att mobilanpassningen av en 
webbplats är en vital del i att sökmotoroptimera en webbplats efter 
introduktionen av mobile-first.  

Både Kadlec (2013) och Kim (2013) och Google själva, under rubriken 
”Mobile SEO Overview” (2018), föredrar responsiv design som metod för att 
mobilanpassa en webbplats ur SEO-synpunkt. Det är också den metod som de  
intervjuade företagen använder.  Skälen till det är flera. Företagen vittnar om 
att responsiv design gör det möjligt att bygga en webbplats som passar alla 
skärmstorlekar, Med några tekniska inställningar i webbplatsens kod kan SEO-
företagen anpassa webbplatsen, så att den både fungerar och ser snygg ut, 
oavsett om besökaren använder mobil, dator eller för den delen läsplattan, 
vilket också Kadlec (2013, s. 13) påpekar. Men responsiv design har också 
fördelar även ur ren SEO-synpunkt, då det bara är en (HTML)-kod som 
behöver optimeras. Det skriver Google under rubriken ”Mobile SEO 
Overview” (Google, 2018). Med responsiv design behöver SEO-företagen 
därför bara ta fram en uppsättning nyckelord. Det finns också bara en 
webbplats att bygga länkar till, snarare än två, som är fallet vid en separat 
mobilversion av webbplatsen. Det är också något som de medverkande 
företagen framhärdar som talar för responsiv design. 

Samtidigt är responsiv design inte helt utan nackdelar. De medverkande 
företagen är överens om att det ur SEO-synpunkt är en fördel med en stor 
mängd innehåll på webbplatsen, där särskilt text är viktigt. Genom att ha en 
stor mängd text på webbplatsen kan företagen  lägga in fler antal nyckelord och 
därmed också synas på bland resultaten på fler Google-sökningar. Men på 
grund av mobiltelefonens mindre skärm, går det inte att presentera lika mycket 
information samtidigt i mobilen som det går i datorn, vilket både Rosenfeld et 
al. (2015, s. 10-12, 18) och Kadlec (2013) påpekar. Men att göra teckengraden 
på typsnittet mindre, så att texten bara precis går att läsa är ingen bra lösning 
(Preece, Rogers & Sharp, 2016, s. 35). Inte heller är det ur vare sig 
användbarhetsperspektiv (Nielsen, 2012) eller UX-perspektiv (Preece, Rogers 
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& Sharp, 2016, s. 35) en önskvärd lösning för användaren att hela tiden tvingas 
scrolla för att antingen läsa texten i sig, eller för att navigera vidare på 
webbplatsen. 

Mobilens mindre skärm, vittnar de medverkande företagen, innebär att dessa 
intressekonflikter mellan SEO och designprinciperna informationsarkitektur, 
användbar och UX allt oftare krockar. Frågor om hur den intressekonflikten ska 
hanteras, och om det är webbplatsens sökmotoroptimerare, copywriter, art 
director eller webbdesigner som ska få sista ordet medför att SEO-arbetet i en 
mobil kontext har blivit allt mer komplex. 

Dynamic serving är förvisso ingen metod som de medverkande SEO-företagen 
har arbetat med, men författaren till den här studien vågar ändå påstå att det är 
en metod för mobilanpassning som intervjupersonerna hade bedömt som alltför 
tidskrävande. Det är nämligen det argument som Robinson (2015) framför som 
den största nackdelen med dynamic serving, då metoden innebär att 
mobilversionen och datorversionen av webbplatsen behöver sökmotoroptimeras 
separat. 

5.6. Splittrad syn på dolt och borttaget innehåll 

Kadlec (2013) och Preece, Rogers och Sharp (2016, s. 43) att innehållet i 
mobilen och datorn oftast behöver struktureras på olika sätt och till viss del se 
olika ut. Två olika lösningar som Kadlec (2013, 88-89, 184-185) tar upp är att 
sonika ta bort innehållet i den mobila enheten, eller att dölja innehåll bakom 
toggle-funktioner. Den stora nackdelen med att ta bort innehåll i webbplatsens 
mobilversion är att det följaktligen blir mindre innehåll som indexeras, i och 
med att Google indexerar efter principen mobile-first (Zhang, 2018). Det är 
således inte slump att de medverkande SEO-företagen är negativa till att ta bort 
innehåll.  

Ett av företagen, Företag 4, menar dock att det i undantagsfall kan vara 
motiverat att ta bort innehåll, men då i form av bilder och inte text. Det finns 
viss logik i resonemanget från Företag 4. Det blir visserligen något mindre 
innehåll som indexeras och därmed rankas (Zhang, 2018), men i gengäld är 
argumentet att rankingen sammantaget kan bli bättre ändå i och med att det 
kompenseras av webbplatsens förbättrade mobilvänlighet och nedkortade 
laddningshastighet. Den här studien kan inte bedöma om den kompensationen 
är tillräcklig, men den tankegång som Företag 4 framför speglar också det som 
är den centrala lärdomen av studien. De små mobilskärmarna som innebär att 
det konfliktytan mellan sökmotoroptimering och UX-design har ökat. Men 
också, vilket Företag 1 explicit uttrycker, att gränsen mellan UX-design och 
sökmotoroptimering har blivit mer suddig. 

Den fråga där svaren från SEO-företagen har störst spännvidd är den om 
webbdesigners bör dölja innehåll bakom olika toggle-funktioner, som 
hamburgarmenyer och ”klicka här för att läsa mer”-knappar. De diametralt 
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olika svaren från SEO-företagen återspeglar också de dubbla signaler som 
Google skickar ut, vilket Petrovic (2018) påtalar. Google (LePage, 2019) 
skriver å ena sidan att det är en generell regel att dolt innehåll bör undvikas. 
Google (Petrovic, 2018) hävdar samtidigt att dolt innehåll, som är 
lättillgängligt och som har dolts på grund av UX-skäl, inte ska påverka 
rankingen negativt. Företag 2 i den här studien vittnar dock, vilket får stöd av 
tester genomförda av utomstående SEO-företag (Petrovic, 2018; Aharony, 
2017; Bråth, 2017), att dolt innehåll visst försämrar rankingen. 

Ett närmandesätt till dolt innehåll som vare sig studiens forskningsöversikten, 
eller de andra medverkande företagen upp är det som Företag 3 framför. 
Intervjupersonen menar att dolt innehåll tvärtom kan användas till fördel ur ren 
SEO-synpunkt, i och med att det utrymme som i gengäld frigörs med dolt 
innehåll kan användas för att fyllas med annat innehåll. Den här studiens 
författare har vare sig resurser eller verktyg för att bedöma om strategin 
Företag 3 tillämpar är framgångsrik, men den går stick i stäv mot de andra 
företagens förhållningssätt, vilket påvisar att arbetet med sökmotoroptimering 
är mångfacetterat och komplext. 

5.7. Slutsatser 

Samtliga medverkande SEO-företag är eniga om att grundarbetet med att 
sökmotoroptimera en webbplats i stort fortfarande är detsamma, även efter att 
mobilen blivit den primära enheten. Att välja nyckelord och bygga länkar är 
fortfarande viktiga delar i SEO-arbetet, medan en webbplats laddningstid har 
fått större vikt för sökmotoroptimeringen i en mobil kontext. 

Den här studien har också nått slutsatsen att mobilanpassning har introducerats 
som ett nytt steg i arbetsprocessen för att sökmotoroptimera en webbplats. Det 
i sin tur har inneburit flera nya implikationer. I samband med att mobilen har 
blivit den primära enheten har arbetet med att sökmotoroptimera en webbplats 
blivit mer komplext, då mobilens mindre skärmstorlek gör att det allt oftare 
sker krockar mellan olika intressen. Det som är att föredra ur SEO-synpunkt är 
inte alltid det som är bäst ur användbarhetsperspektiv eller UX-synpunkt, 
vittnar de medverkande SEO-företagen. Att dessa krockar sker oftare i 
samband med att mobilen blivit den primära nyheten jämfört med när datorn 
var den primära enheten är studiens viktigaste forskningsbidrag.  

5.8. Studiens trovärdighet 

Något som är synnerligen viktigt att poängtera här är att studien tillämpar ett 
explorativt urval. Inte ett slumpmässigt urval från en känd population. Det 
innebär att de intervjuades svar förvisso kan ge vissa fingervisningar och 
ledtrådar. Däremot går det inte att från ett vetenskapligt perspektiv dra några 
generella slutsatser om hur SEO-företag i allmänhet arbetar med 
sökmotoroptimering i en mobil kontext. För att prata forskningsspråk: 
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resultaten i den här studien är inte generaliserbara (Patel & Davidson, 2011, s. 
56). Att uppsatsen resultat inte är generaliserbara innebär emellertid inte att 
studien är utan mening. Förhoppningen är att studien kan ge material och 
uppslag till vidare forskning på ämnet. 

Då kvalitativa studier präglas av stor variation, menar Patel och Davidson 
(2011, 108) att det är svårt att finna entydiga regler och kriterier för att uppnå 
en hög nivå av kvalitet i en kvalitativ studie. Det innebär dock inte att det helt 
saknas råd och riktlinjer. Patel och Davidson (2011, s. 108) har ett mantra om 
att det tydligt bör framgå vad som är intervjudeltagarnas svar, och vad som i 
gengäld är forskarens tolkningar av dessa svar. Det är också anledningen till att 
dessa två delar har separerats i uppsatsen. 

Vidare påpekar Patel och Davidson (2011, s. 108) att metodval tydligt bör 
redovisas och motiveras för att andra forskare ska kunna göra sina egen 
bedömningar om huruvida slutsatserna är legitima och trovärdiga. Något som 
den här studiens författare försökt lägga sig vinn om. 

5.9. Begränsningar 

Hur många medverkande informanter behöver en studie som använder sig av 
intervjuer för att samla in data? Enligt Kvale och Brinkmann (2017, s. 156) är 
det rätta svaret på den frågan inte något specifikt antal, utan i stället: ”så många 
som behövs för att ta reda på vad du behöver veta”.  

Som framgår av intervjuguiden (se Bilaga C) fanns en förhoppning om att 
kunna besvara hur SEO-företag som arbetar med separata mobilversioner av 
webbplatser resonerar kring val av nyckelord och länkbyggande, och om valen 
ser olika ut beroende på enhet. Det fanns också en förhoppning om att kunna 
besvara huruvida företag som arbetar med dynamic serving väljer olika 
nyckelord beroende på vilken enhetsversion som ska sökmotoroptimeras. På 
grund av att samtliga medverkande SEO-företag använder sig en annan metod 
för mobilanpassning, responsiv design, har det dock medfört att så inte har 
varit möjligt. Det är en brist. 

Det kan förvisso vara så att metoden separat mobilversionen av en webbplats är 
så obsolet, som de intervjuade SEO-företagen har velat göra gällande, eller att 
dynamic serving är en så pass ovanlig metod för mobilanpassning att den inte 
används av något Boråsföretag. Det är dock inte något som den här studien kan 
besvara. Av den anledningen hade det varit gynnsamt att skicka ut en inledande 
enkät till de 22 identifierade Boråsföretagen som arbetar med SEO och fråga 
vilken metod för mobilanpassning de använder sig av. Om det efter enkäten 
hade visat sig att något av företagen arbetar med separata mobilversioner av 
webbplatser eller dynamic serving hade det varit mer angeläget att få dessa 
företag att ställa upp på en intervju, i syfte att säkra en större mångfald i 
perspektiv. 
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Något som också är värt att begrunda är om det är en brist att två medverkande 
intervjupersoner har mindre än två års erfarenhet. Inte nödvändigtvis bristen på 
erfarenhet i sig, utan snarare att intervjuföretagen därmed inte har varit med 
sedan 2015, då Google införde mobilvänlighet som en rankningsfaktor. Det är 
en rimlig invändning. Samtidigt har de två aktuella intervjupersonerna, trots sin 
mer ringa erfarenhet, bidragit med mycket belysande svar, varför deras 
medverkan har varit till stort gagn för uppsatsen. 

Genom att applicera fler metoder i studien, och använda andra verktyg för 
datainsamling, oaktat om de är kvalitativa eller kvantitativa i sin natur, hade 
gett ett rikare forskningsunderlag och därmed också möjlighet att beskåda 
företeelsen SEO i en mobil kontext ur fler perspektiv. Det hade stärkts studien 
trovärdighet, menar Patel och Davidson (2011, s. 107). På grund av den snäva 
tidsram, på knappa två månader, som studiens författare har haft på sig för att 
skriva ifrågavarande studie, inläsning på ämnet inkluderat, har bedömningen 
gjorts att det endast fanns tid att tillämpa en forskningsmetod. I efterföljande 
studier kan fler metoder, med fördel användas. 

5.10.Vidare forskning 

Eftersom sökmotoroptimering är ett fält som befinner sig i ständig förändring 
finns det ständigt nya stenar att lyfta på och ständigt nya frågor att dryfta. Den 
här studien har haft som ambition att försöka besvara vilka skillnader det har 
inneburit för SEO-företagens arbetsprocess i att sökmotoroptimera en 
webbplats i en mobil kontext. Några aspekter har identifierats och analyserats, 
men fler studier behövs inom detta magert beforskade område. Några förslag 
listas nedan. 

Den primära slutsatsen från studien är det faktum att mobilens intåg har 
medfört att mobilanpassningen av en webbplats har blivit en avgörande del i 
arbetsprocessen att sökmotoroptimera en webbplats. Google rekommenderar 
tre olika metoder för mobilanpassning (Bråth & Wahlgren, 2017, s. 82). Även 
om samtliga medverkande SEO-företag föredrar responsiv design, är de inte ett 
representativt urval för populationen SEO-företag i Sverige. Det hade således 
varit intressant med en större kartläggning över vilken metod för 
mobilanpassning som SEO-företag i Sverige, eller internationellt för den delen, 
använder. Med vetskapen om hur fördelningen ser ut när det gäller just vilken 
metod för mobilanpassning svenska SEO-företag både föredrar och arbetar 
med, kan skarpare frågeställningar mejslas fram och rikare empiri frambringas. 
Då mobilanpassningen av en webbplats är fundamental för SEO i en mobil 
kontext, är det kunskapen om vilken metod som SEO-företagen använder en 
hörnsten för vidare studier. 

Det fanns en ambition att undersöka vilka implikationer som valet av dynamic 
serving som metod för mobilanpassning medför, samt hur SEO-företag arbetar 
med länkbyggande och val av nyckelord i de fall kunden har en separat 
mobilversion av webbplatsen. Då de intervjuade SEO-företagen enbart  
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använder sig responsiv design misslyckades ovanstående ambition, men den 
här studiens författare hoppas att det är frågeställningar som andra forskare 
finner incitament att söka svaret på. 

I samband med att mobilen blivit den primära enheten och det faktum att en 
webbplats mobilvänlighet är en rankningsfaktor, har SEO-arbetet utvecklats till 
att innefatta mer än bara val av nyckelord och länkstrategier. De medverkande 
företagen vittnar också om att mobilens intåg på SEO-kartan har inneburit att 
större hänsyn måste till designprinciper som användbarhet och UX-design i 
arbetsprocessen. Överlag menar författaren till den här studien att relationen 
mellan SEO och UX-design, i alla dess aspekter är i stort behov av mer 
forskning. Den relationens beskaffenhet är den relation som har identifierat 
som den mest angelägna för efterkommande forskare att studera. 

En potentiell konflikt mellan SEO och UX-design som har identifierats i den 
här uppsatsen är SEO-företagens syn på att ta bort, respektive dölja innehåll. 
Google (Petrovic, 2018) har sagt att dolt innehåll bakom exempelvis toggle-
funktioner i syfte att förbättra användbarheten inte ska ha någon negativ 
påverkan på webbplatsens ranking. Samtidigt vittnar både intervjupersoner i 
den här studien och tester gjorda av andra SEO-företag (Petrovic, 2018; 
Aharony, 2017; Bråth, 2017) att dolt innehåll visst kan få negativa följder för 
rankingen. De intervjuade SEO-företagen är dock eniga i att dolt innehåll 
nödvändigtvis är negativt. Tvärtom är ett företag mycket positiv till 
möjligheterna dolt innehåll medför, både ur UX-synpunkt, men också till det 
faktum att dolt innehåll kan göra att mer utrymme frigörs på webbplatsen. 
Utrymme som i sin tur därmed kan fyllas av mer innehåll som kan SEO-
anpassas. I samband med att intervjufrågan ”Hur ser du på att dölja 
innehåll…?” ställdes till de medverkande företagen svarade en intervjuperson 
"Det är en fråga som du kommer att få olika svar på, beroende på vem du 
frågar”. Det var en spådom som visade sig stämma. Den mångfald av åsikter 
gällande dolt innehåll som framkom av intervjuerna gör att frågor om synen på 
dolt innehåll bör ställas till fler. 

En av de medverkande intervjupersonerna är egenföretagare. I och med att 
mobilen nu är den primära enheten har medfört att intervjupersonen har sett sig 
nödd att lära sig designprinciper om informationsarkitektur, användbarhet och 
UX-design för kunna sökmotoroptimera kundernas webbplatser i en mobil 
kontext. Som kontrast vittnar de medverkande intervjupersonerna från de större 
företagen att just själva processen att mobilanpassa en webbplats i grunden 
egentligen är en fråga för webbdesigners snarare än sökmotoroptimerare. Mot  
de ski lda perspekt iven väcks f rågor om den yrkesarbetande 
sökmotoroptimerarens roll och arbetsuppgifter. Det hade därför varit särskilt 
intressant att undersöka hur särskilt egenföretagare, alternativt småföretagare 
arbetar med sökmotoroptimering i en mobil kontext, och om övergången till 
mobile-first har inneburit att deras arbetsuppgifter ändrats, och i så fall hur. 
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Något som också kan vara tema för vidare studier är hur det faktum att antalet 
röstsökningar stadigt ökar påverkar SEO-företagen i val av nyckelord.  Det är 
något som berörs ytterst sparsamt, men något som tarvar mer forskning. 
Innehåll som besvarar direkta frågor, exempelvis i form av en FAQ som ett 
medverkande använder sig av flitigt, kan få ett uppsving av det ökade antalet 
röstsök. Det är dock ett antagande som inte kan verifieras utifrån studiens 
resultat, varför det hade varit ett intressant ämne för vidare studier. Det är dock 
bara en aspekt, och varje infallsvinkel och varje insats för att undersöka vilka 
konsekvenser den ökade mängden röstsök får för påverkan ur ett SEO-
perspektiv välkomnas.  

Samtliga medverkande SEO-företag meddelar att Accelerated Mobile Pages är 
en teknik de studerar nära och noga. Än så länge menar företagen dock att 
bristerna överväger fördelarna, men om några år kanske den tekniken 
dominerar. Det är dock bara en fråga som kan besvaras med en uppföljande 
studie. Samtidigt är ”samtliga medverkande företag” bara fyra till antalet och är 
inte nödvändigtvis representativt för SEO-företag i stort. Det finns därför skäl 
redan nu att, exempelvis genom en kvantitativ studie undersöka hur många 
SEO-företag i Sverige som använder sig av AMP och vilka fördelar och 
nackdelar som de ser med tekniken.  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Bilaga A: Förfrågan om intervjudeltagande 

Hej!

Isak  Andersson  heter  jag.  Just  nu  är  jag  i  färd  med  att  skriva  mitt 
examensarbete på Webbredaktörsprogrammet vid Högskolan här i Borås. 

Ämnet för uppsatsen är sökmotoroptimering, med ett särskilt fokus på SEO för 
mobil. Frågorna som jag söker svar på handlar om huruvida SEO för mobil 
skiljer sig från SEO för dator, och i så fall på vilket sätt. Men också hur ni tror 
att det faktum att mobilen ses som den primära enheten kommer att påverka 
sökmotoroptimering i framtiden.

Jag både hoppas och tror att ni har en del tankar kring detta och undrar därför 
om ni är villiga att ställa upp på en intervju någon gång under nästa vecka?  
Jag räknar i så fall med att intervjun tar mellan 30 minuter och en timme.

Hoppas vi hörs av!
Bästa hälsningar,
Isak
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Bilaga B: Blankett om samtycke 

HÖGSKOLAN I BORÅS
Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Akademin för bibliotek, 
information, pedagogik och IT

Johan Eklund, Fil. dr. och  
Veronica Johansson, Fil. Dr., Universitetslektor

Som en del av examensarbetet inom programmet för Informationsarkitektur vid 
Högskolan i Borås utför Isak Andersson en studie med syftet att undersöka hur 
företag arbetar med sökmotoroptimering i en mobil kontext.

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med 
stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). 

Uppgifterna kommer att användas av studiens författare, Isak Andersson, samt 
vara tillgängliga för lärarna på den aktuella kursen och centrala administratörer 
vid högskolan. Allt material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta 
del av det i enlighet med gällande lagstiftning.

Uppgifterna  kommer  att  lagras  inom  EU/EES  eller  tredje  land  som  EU-
kommissionen beslutat har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög 
enligt  dataskyddsförordningen.  Uppgifterna  kommer  att  raderas  när  de  inte 
längre är nödvändiga.

Resultatet  av  studien  kommer  att  sammanställas  i  avidentifierad  form  och 
presenteras, så att inga uppgifter kan spåras till dig. Du bestämmer själv om du 
vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som 
helst  ta  tillbaka  ett  lämnat  samtycke.  Dina  uppgifter  kommer  då  inte  att 
användas mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrade att 
omedelbart ta bort uppgifterna. 

Jag samtycker till att intervjun spelas in och att uppgifter om mig samlas in och 
behandlas enligt ovan. 

_____________________________ 
Underskrift

_____________________________ 
Namnförtydligande 

_____________________________ 
Ort och datum 
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Bilaga C: Intervjuguide 

Upplysande frågor 

Hur länge har du arbetat med sökmotoroptimering? 

Hur stor del av din arbetstid lägger du på sökmotoroptimering? 

Hur många arbetar med SEO på din arbetsplats? 

Hjälper du själv till med att bygga webbplatser på kundens begäran? 

Arbetsprocessen 

Hur skulle du beskriva arbetsgången när du ska sökmotoroptimera en 
webbplats? 

Har arbetsgången på något sätt förändrats i samband med att Google ser 
mobilen som den primära enheten, och i så fall på vilket sätt? 

Vilka är de största utmaningarna ur SEO-synpunkt i samband med att Google 
ser mobilen som den primära enheten? 

Rankningsfaktorer 
 
Finns det någon rankningsfaktor som har fått större betydelse i samband med 
Google pågående övergång mot mobile-first – och i så fall vilka? 

Finns det någon rankningsfaktor som har fått mindre betydelse i samband med 
Google pågående övergång mot mobile-first – och vilka är i så fall dessa? 

Nyckelord 

Hur resonerar du i samband med val av nyckelord till en webbplats? 

Har det faktum att Google ser mobilen som den primära enheten förändrat hur 
du resonerar när det gäller val av nyckelord, och i så fall på vilket sätt? 

Laddningshastighet 

Har det faktum att mobilen blivit den primära enheten gjort att ni lägger större 
fokus på en webbplats laddningstid? 

Vilka tekniker använder du för att göra webbplatsen snabbare? 
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Hur ser du på Accelerated Mobile Pages (AMP), och är det något du använder 
dig själv i ditt arbete? 

Mobilanpassning 

Föredrar du responsiv design, dynamic serving eller separat mobilversionen av 
webbplatsen? 

Ifall de svarar responsiv design: 

Vilka ser du som de främsta fördelarna med responsiv design ur ett SEO-
perspektiv? 

Vilka utmaningar ur ett SEO-perspektiv ser du med responsiv design? 

Hur ser du på att ta bort innehåll för att eventuellt göra webbplatsen mer 
mobilvänlig? 

Hur ser du i egenskap av sökmotoroptimerare på ”Klicka för att läsa mer”-
knappar, hamburgarmenyer och andra toggle-funktioner för att ”dölja 
innehåll” i syfte att förbättra användbarheten i mobilen? 

Ifall de svarar separat mobilversionen av webbplatsen 

Vilka ser du som de främsta fördelarna med separat mobilversionen av 
webbplatsen ur ett SEO-perspektiv? 

Vilka utmaningar ur ett SEO-perspektiv ser du med ett separat 
mobilversionen av webbplatsen? 

Finns det skillnader, och i så vilka, i hur du arbetar med länkbyggande för en 
separat mobilversionen av webbplatsen jämfört med ”datorwebbplatsen”? 

Finns det några skillnader, och vilka är i så fall dessa, i val av nyckelord för 
”datorwebbplatsen” och den separata mobilversionen av webbplatsen? 

Ifall de svarar dynamic serving 

Vilka ser du som de främsta fördelarna med separat mobilversionen av 
webbplatsen ur ett SEO-perspektiv? 

Vilka utmaningar ur ett SEO-perspektiv ser du med dynamic serving?  

Finns det några skillnader i hur du resonerar när du ska välja nyckelord för 
respektive enhet – och vilka är i så fall dessa?
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