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Sammanfattning 

Närvaron på Internet har aldrig varit större och användningen av sökmotorer motsvarar en stor del av hur 

människor upptäcker tillgängligt innehåll på Internet. Innehållet som utgörs av hemsidor kategoriseras av 

sökmotorers automatiserade tjänster. Ett arbete för att förbättra hemsidors möjlighet att kategoriseras 

görs för att få ökad synlighet genom sökmotorer. Förbättrad synlighet kan också erhållas genom 

sökmotormarknadsföring, vilket är en strategi för att annonsera via sökmotorer. Genom sökmotorer finns 

verktyg som assisterar detta ändamål. Företaget som rapporten berör erbjuder tjänster både för 

sökmotoroptimering och marknadsföring. 

Problemet med företagets befintliga hantering är att det inte erbjuder tillräckliga möjligheter till analys av 

statistik för annonseringar på sökmotorerna. Begränsningarna kommer av att statistiken för företagets 

kunder är separerade på flera olika platser. Konsulter på företaget som ansvarar för vissa kunder får inte 

dela med sig av statistik för administrerade annonseringar till andra konsulter på företaget. 

Projektet syftar finna en metod för företagets anställda att göra bättre analyser av sökord och 

annonseringar. Metoden realiseras i en applikationsplattform, där de anställda erhåller en 

webbapplikation som kan användas för att finna relevant statistik. 

Med en kvalitativ metod samlas underlag om företaget och deras förväntningar på systemet in, den 

insamlade informationen används i den fas som mynnar ut i systemets framställning. Systemet utvecklas 

iterativt och implementeras sedan i företagets befintliga driftmiljö. 

Genom arbetet som gjorts i projektet har ett användbart system kunnat realiseras för relevanta 

användare på företaget. Applikationen erbjuder djupare insikt i vilka faktorer som bidrar till 

annonseringars framgång. Dock har framgången kring systemets införande inte kunnat mätas i tillräckligt 

stor utsträckning. En sammanfattning av studien bidrar till rekommendationer till framtida arbete. 

 

Nyckelord 

Sökmotor, visualisering, datalagring, webbplattform, AdWords, Keyword Planner, Google, sökord, 

nyckelord, sökmotormarknadsföring
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Abstract 

Internet usage has never been greater. Search engines provide a gateway to discover content online. The 

content comes in the form of web pages, which are categorized by the automated services of a search 

engine. Certain steps can be taken to optimize the way web sites are categorized, all of which are done to 

improve the visibility on search engines. Another way to increase visibility of a web site can be achieved 

with search engine marketing. Search engine marketing describes the process of advertising content on 

search engines. Search engine providers have different tools that may assist the process of advertising. 

The company that this report concerns provides services in the areas of optimizing and advertising 

content on search engines. 

The problem manifests in the company’s current system, which doesn’t provide an acceptable way of 

analyzing statistics of their search engine marketing efforts. Employees involved with their respective 

customers may not share information about their strategies and statistics to co-workers. 

The purpose of the project is to define a method for the company and its employees to achieve a higher 

level analysis of keyword and advertisement data. The work is realized in a platform that provides 

employees a way to extract relevant statistics from a web application. 

A qualitative methodology is defined to collect descriptive information about the company’s processes 

and their expectations on the system to be developed. The system is developed in a series of iterations 

and is deployed on a server provided by the company. 

The efforts have resulted in a useful system that may provide employees with deeper insights as to which 

factors that might be key for the success of certain advertisement strategies. However, the effects of the 

system have not been measured to confirm if the method actually improved the company’s search engine 

marketing efforts. To conclude the study, a set of recommendations has been given for future work. 

 

Keywords 
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1.0 Introduktion 

Följande kapitel är en beskrivning av hur projektet kom att bli. Introduktionen tar kort upp de relevanta 

fakta inom projektområdet vilket blir nödvändigt för att förstå de termer och begrepp som diskuteras. 

Projektets ramar, så som mål, syfte och avgränsningar klargörs under egna rubriker. Utöver beskrivning av 

projektets uppkomst och struktur skildras även en bred redogörelse för hur arbetet hanteras med 

motivationer. 

1.1 Bakgrund 

Närvaron på Internet har mer än fördubblats sedan år 2003 [1]. Eftersom att utnyttjandet blivit större 

ökar de krav som konsumenter har på utbudet av tjänster och det blir samtidigt en större utmaning att 

hitta nya vägar för organisationer att marknadsföra ett utbud. Under 2006 estimerades det att 93 % av 

upplevelser på webben började med en sökmotor [2], en siffra som kan ha förändrats i samband med den 

mobila expansionen. Den växande efterfrågan från företag att kunna göra tjänster tillgängliga via webben 

gav upphov till att det behövdes bättre metoder för att kunna få ökad synlighet via sökmotorer. 

Synligheten för en hemsida kan förbättras genom optimering för sökmotorers algoritmer eller att 

hemsidan annonseras. Dessa annonseringstjänster är tillgängliga genom de olika sökmotorerna, där bland 

annat Google har tjänsten AdWords. Ett flertal företag inom segmentet erbjuder organisationer tjänster 

för att optimera hemsidor för sökmotorer och annonsera hemsidor via sökmotorer.  

1.1.1 Sökmotor 

En sökmotor är en distribution av en tjänst som ger möjlighet att finna information på webben med 

textbaserade söktermer. Den implementerar algoritmer för att hitta och sortera resultat efter relevans. 

För att kunna uppnå det har sökmotorer några grundläggande mekanismer. System som sökmotorer körs 

på letar aktivt efter dokument på webben genom att färdas via tillgängliga hyperlänkar. När material 

hittas struktureras information för en hemsida med detaljer i en lagringstjänst som hanterar 

informationen, där processen ofta kallas för indexering. Informationen i lagringstjänsten sorteras efter 

relevans och presenteras för en användare efter hur det motsvarar den sökterm som angivits. En hemsida 

kan synas bättre genom att innehållet optimeras för sökmotorernas algoritmer eller genom att ägaren för 

en hemsida betalar för specifika sökord och kan då erhålla en möjlighet att få sin länk prioriterad framför 

andra sökresultat. Denna process kallas för annonsering. Resultat är således trafik som antingen är 

organisk eller betald [3]. 
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1.1.2 Google AdWords 

Många av de tillgängliga sökmotorerna på webben har annonseringstjänster. Vid februari 2015 hade 

Google 58.44 % av marknadsandelen för sökmotorer och är även störst på annonseringstjänster bland 

sökmotorerna [4]. Annonseringstjänsten som Google erbjuder kallas för AdWords. Genom tjänsten 

ansluts en mängd av sökord till en länk för en hemsida med syfte till att öka hemsidans synlighet i 

sökmotorn [5]. Ett sökord kan till exempel definieras med en mängd av ord i bestämd ordningsföljd eller 

genom specifika fraser. Det är även möjligt att utesluta sökord för att undvika att länken hamnar i 

sökresultat som saknar relevans [6] [7]. För ett sökord definieras ett tak för den summa som kan tänkas 

betalas om sökordet leder till en aktivering av länken för annonsen, om sökordet leder till att annonsen 

visas i sökresultatet eller om annonsen leder till ett köp. Dessa strategier kallas för CPC (Cost Per Click), 

CPM (Cost Per iMpressions), och CPA (Cost Per Acquisition). Kostnaden för ett sökord är bland annat 

beroende av i vilken omfattning det används i sökmotorn [8]. Hur annonsen placeras i ett sökresultat 

beror på några faktorer. Om den befintliga kostnaden för ett sökord överstiger det tak som definierats för 

sökordet är chansen mindre att annonsen visas i sökresultatet. Är innehållet i annonsen och hemsidan av 

varierande kvalitet påverkar även detta hur länken placeras i resultatet. Andra faktorer som har inverkan 

på en annons visibilitet är annonstillägg [9]. 

Som stöd till planeringen för sökord finns bland annat verktyget Keyword Planner, som är gratis och 

används för uppföljning av översiktlig statistik för sökord och dess trafik [10]. Vad som är möjligt att göra 

med detta verktyg är begränsat, vilket ger upphov till färre möjligheter till fördjupande analys av 

sökorden. 

1.1.3 Företaget 

Organisationen som rapporten berör erbjuder tjänster för att driva digital marknadsföring och tillhör 

bland de största i världen som har tjänster inom kategorin. I deras utbud erbjuds tjänster för 

sökmarknadsföring och sökmotoroptimering. Sökmarknadsföring, eller SEM (Search Engine Marketing), 

fokuserar på att etablera strategier för digital annonsering via sökmotorer. Inom området förser företaget 

sina kunder med tjänster för att analysera verksamheternas behov och utveckla relevanta 

annonseringsstrategier. Strategierna följs upp och vidareutvecklas för att annonseringen skall ge bästa 

möjliga effekt. Sådana förbättringar görs genom att anpassa de sökord som definierats för en annons och 

genom kontinuerlig dialog mellan företaget och kunderna. Dialogen syftar till att etablera rapportering, 

hålla kontroll på budget och att finna sätt att utveckla affären som helhet. Företaget söker nu nya 

möjligheter till analys av kundernas statistik i syfte till att förbättra affärerna. 
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1.2 Problemformulering 

Den information som diskuteras i detta kapitel baseras på den intervju som genomförts med en av 

företagets konsulter. Denna intervju redogörs för i Appendix A och utgör större delen av referens 

materialet då företagets åsikter skildras. Företagets och dess anställdas arbetsprocesser kommer inte 

beskrivas tydligare då de anses vara företagshemligheter. 

En av de största utmaningarna för företagets anställda är att analysera sökordstrender. När en kund har 

behov av att skapa annonsering som riktar blickar mot en specifik hemsida behöver företaget kunna 

identifiera sökord som har stor användning, är relevanta samt har en acceptabel kostnad. De måste även 

ligga i framkant och kunna förutse vad som kommer vara lönsamt längre fram i tiden. För nuvarande finns 

Googles Keyword Planner, som kan ge en bred uppfattning om hur olika sökord utvecklas med tiden. 

Denna statistik är inte kontospecifik utan ger global statistik. Informationen är dock mycket bred och 

saknar många mätvärden som kan vara intressanta för AdWords användare. Statistiken som rapporteras 

är även bara över stora tidsperioder vilket försvårar analyser av snabba trender på marknaden. Inga 

indikationer på hur statistiken är framtagen redogörs för, därför kan de data som presenteras inte sättas i 

perspektiv. Det är ett bra verktyg till grunden, trots dess brister används verktyget för att få översikt av 

trender bland sökord, för att göra mer exakta undersökningar på specifika sökord på annat vis. 

För mer precisa undersökningar kan företaget använda sina kunders statistik, där har de mycket 

detaljerad data på hur olika sökord beter sig på marknaden. Denna statistik är dock kontospecifik vilket 

gör att undersökningar endast visar på hur sökord beter sig hos en viss kunds annonseringar, inte som 

helhet. Med detta verktyg kan konsulterna därför inte undersöka nya områden för att utveckla sina 

marknader, inte heller jämföra sig själva med marknaden som helhet. Statistiken är också skyddad, endast 

anställda på företaget som jobbar med den specifika kunden får hantera deras data. Detta skapar en 

situation där de anställda måste välja mellan exaktare undersökningar inom enskilda annonseringar, eller 

bredare mindre hjälpsamma analyser på en bredare skala. Samt att företagets anställda inte kan hjälpa 

sina kollegor med den kunskap och statistik de själva har.  

Vad projektet ämnar lösa kan sammanfattas på följande vis: Eftersom SEM konsulter behöver hitta och 

analysera sökord för AdWords kampanjer har de svårt att hitta relevant data som hjälper dem med dessa 

uppgifter. Projektet behöver finna ett sätt att underlätta detta. Utifrån denna definition av 

projektuppgiften kan tre viktiga frågor formuleras. Dessa utgör grunden för projektets struktur och 

klargör ytterligare vad projektet måste uppnå och varför. 

Vilka data kan användas för att underlätta SEM konsulternas arbetsprocesser? 

Det är tydligt att de verktyg som nu används inte ger tillräckligt bra insyn i sökordsmarknaden, men vilken 

typ av data som skulle kunna göra det måste identifieras.  
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Hur kan denna data göras tillgängliga för SEM konsulterna? 

När det är fastslaget vad konsulterna behöver måste det även undersökas om denna typ av information 

faktiskt finns tillgänglig och om den är åtkomstbar. 

Hur bör denna data presenteras för SEM konsulterna? 

För att projektet ska lyckas måste dessa förbättringar även nå konsulterna. De måste få användning av 

den nya informationen på ett enkelt och effektivt sätt som passar in i deras dagliga arbetsprocesser. 

Presentationen måste även ske på ett sätt som inte gör det möjligt att koppla statistik till specifika 

kunder, på grund av att det är känslig data.  

1.3 Syfte 

Avsikten med projektet är att leverera en metod för företagets anställda som underlättar analys av 

sökordstrender samt ger dem ökad inspiration för att finna relevanta sökord till annonseringar. Enligt 

företagets förfrågningar bör detta vara en webbapplikation som företaget kan nyttja för att underlätta 

deras arbete med statistik hämtat från Google AdWords. Applikationen ämnas simulera Googles Keyword 

Planner genom att sammanställa företagets detaljerade data från deras kunders AdWords konton. Tack 

vare att företaget tillhandahåller ett så stort antal konton kan den sammanlagda statistiken approximeras 

till en global representation. På detta vis kan företagets konsulter erhålla detaljerad statistik samt bevarar 

den breda omfattningen som Googles Keyword Planner erbjuder. Med hjälp av denna samlade statistik 

kan företaget optimera framtida AdWords kampanjer. 

1.3.1 Hypotes 

Projektet struktureras som en kvalitativ hypotesstudie. Undersökningen betraktar endast kvalitativ data 

vilket diskuteras och motiveras i kapitel 1.6. Projektet utförs på detta vis främst på grund av att varken 

företaget eller utvecklarna besitter en klar uppfattning av applikationens kravspecifikation vid arbetets 

början. Därför skapas systemet med huvudsyftet att undersöka om företagets dilemma kan lösas med en 

webbapplikation. Hypotes lyder: 

Företaget kan erhålla detaljerad sökordsstatistik med bred omfattning, genom en webbapplikation som 

sammanställer deras kunders AdWords statistik.   
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1.4 Mål 

Det slutgiltiga målet mynnar ut i att leverera en applikation som kan bepröva den utsatta hypotesen. 

Detta system anses kunna utföra en hypotesprövning då samtliga av dessa delmål kan utföras av 

applikationen: 

 Extrahera den statistik som finns tillgänglig för var och en av företagets kunder genom deras 

interna system. 

 Strukturera den data som hämtats på ett sätt som tillåter företaget att gruppera och hantera 

statistiken på ett övergripande sätt, samt inte göra det möjligt att spåra statistik tillbaks till 

specifika kunder hos företaget. 

 Lagra dessa datastrukturer lokalt för att ge ökad tillgänglighet. 

 Presentera statistiken för systemets användare på ett sätt som enkelt kan användas under 

företagets dagliga arbetsprocesser. 

1.4.1 Fördelar 

Genom applikationens realisering kommer konsulter involverade i sökmotormarknadsföring på företaget 

erhålla en ny dimension till analys som begrundar sig samtliga kunders transaktionshistorik. Eftersom 

samtliga nyckeltal för sökordens historik kan redovisas enligt den form sökorden registreras i AdWords 

finns det möjlighet till bättre fördjupning i vilka faktorer det är som bidrar till ett nyckelords framgång. 

Sådan insikt torde ge bättre möjligheter för uppdragsgivaren att förbättra både sitt eget arbete och 

affärerna med sina kunder. 

1.4.2 Etik 

Då uppgifterna som behandlas av den nya plattformen är av känslig karaktär behöver det implementeras 

mekanismer för att ta bort spårbarhet för härkomsten av den statistik som gäller för varje nyckelord. Ett 

förtydligande fås genom förklarningen att det inte skall vara möjligt att veta vilken AdWords-konto som 

genererat statistiken och det skall inte heller finnas en möjlighet att analysera nyckelord vars karaktär kan 

förankras till företagets kunder och deras varumärke. I vilken utsträckning detta görs bestäms i samråd 

med uppdragsgivaren, och mekanismer för att underhålla detta säkerställs vid leverans. 

Som ett resultat av processen med detta arbete erhålls en stor mängd företagshemlig information, som 

måste hållas i den cirkel som innefattar projektgruppen på företaget. All diskussion kring något som kan 

förankras till nyckelorden och dess statistik sker strikt inom denna grupp. I det fall känslig information 
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läcker kan företaget åläggas att ersätta sina kunder finansiellt. Ett tänkt påföljande fall skulle kunna 

resultera i att företaget förlorar drabbade kunder. Sammanfattningsvis skall allt arbete och alla mål för 

detta projekt respektera dessa etiska regler. 

Den metod, alltså det system, som levereras till uppdragsgivaren och dess anställda kommer inte vara 

skadligt för någon av personerna eller för andra i deras omgivning. 

1.4.3 Hållbarhet 

Aspekter för hållbarhet analyseras utifrån följande tre dimensioner [11]:  

 Ekologisk hållbarhet: Innefattar faktorer som berör jordens ekosystem, vilket inkluderar bland 

annat miljö, luft och vattenkvalitet.  

 Social hållbarhet: Innefattar faktorer som berör bland annat välbefinnande, välstånd och 

rättigheter. 

 Ekonomisk hållbarhet: Innefattar faktorer som syftar till att förankra hur negativa konsekvenser 

för den ekologiska eller den sociala hållbarheten undviks samtidigt som det ges en ökning av 

ekonomiskt kapital. 

I förankring till ekologisk hållbarhet finns ett par punkter som kan vara nämnvärda. Givet att utvecklingen 

görs vid nya arbetsplatser som är tillgängliga för examensarbetarna, så finns det en mindre påverkan på 

miljön genom användningen av datorerna. Dock är de tillgängliga datorerna återanvända, vilket bidrar till 

större hållbarhet i den ekologiska livscykeln. Systemets som utvecklas driftsätts i befintlig miljö hos 

uppdragsgivaren. Vidare, i anslutning till social hållbarhet, så är förhoppningen att systemet ska 

accepteras och kunna användas under många år framöver. Om acceptans är ett faktum finns också en 

vilja till att använda och vidareutveckla systemet. Högre användning över tid gör att effekten som 

utvecklingen haft på miljön blir mindre och att den sociala hållbarheten blir bättre. Diskuteras detta sedan 

i perspektiv till ekonomisk hållbarhet finns klara fördelar för systemets framgång. Hög användning ger 

lägre kapitalbindning för den investering som initialt gjorts, detta i form av tid och arbetsresultat. Ett av 

målen är att applikationen skall kunna hjälpa uppdragsgivaren att ta bättre beslut med de upphämtade 

data, vilket på sikt kan bidra till att möjligheten finns för att förbättra sin verksamhet och affärerna med 

klienter. 

1.5 Metod och genomförande 

Projektet ämnar till att skapa en prototyp för den produkt som företaget i fråga önskar få realiserad. 

Under tiden som utvecklarna får en bild av kundens förväntningar på systemet förändras även kundens 



1.0 Introduktion | 8 

idéer kring applikationen. Eftersom företagets önskade applikation måste betraktas som en 

transformerande affär, måste de arbetsmetoder som används under projektet vara agila och 

anpassningsbara för att kunna hantera eventuella förändringar av applikationens kravspes under arbetets 

gång. Systemets kravspes utgör en del av projektets utrerande områden då den inte fanns specificerad 

vid arbetets början. Utvecklingen av applikationens karvspes sker under arbetet och utvecklas för att 

skapa en produkt so på bästa sätt kan testa den utsatta hypotesen. 

Projektet kommer att följa en iterativ arbetsmetod som syftar till att, genom delleveranser, göra löpande 

förändringar till applikationens utformning för att ge den bästa passformen till företagets behov. 

Projektets genomförande kan struktureras utifrån fyra huvudsakliga punkter. 

1.5.1 Förstudie 

Den första uppgiften är att studera vad applikationen ska kunna göra och få en bild av hur företaget 

förväntar sig kunna använda systemet. Denna studie utförs med en kvalitativ metod vilket betyder att 

data som samlas in inte är kvantifierbar data, utan informationen är i form av beskrivningar och 

förklaringar från de personer som kommer att använda sig av systemet inom företaget. Utifrån detta kan 

en rad processer kvantifieras som i sin tur sätter mål och begräsningar på design fasen.  

1.5.2 Design 

När alla systemkrav och användningsfall tycks blivit klargjorda i förstudiefasen kan applikationen börja 

designas. Här utvecklas en konceptuell modell av systemet, det tydliggörs av en systemarkitektur, vilken 

innehåller databasmodell och en interaktionsmodell som tydliggör tillgängliga handlingar som kan utföras 

vid hantering av systemet. Denna design presenteras sedan för företaget med hjälp av diagram och 

muntliga beskrivningar. Detta sker i en iterativ process där designen får feedback efter presentationen 

och optimeras för att säkerhetsställa en fungerande och tillfredställande applikation till företaget. På 

detta sätt minimeras risken för missförstånd mellan utvecklare och kund. Det är en kritisk punkt att 

applikationen uppfyller företagets alla förväntningar då detta krävs för att utförligt bepröva projektets 

hypotes.  

1.5.3 Utveckling 

Efter att en design har fått sitt godkännande ifrån företaget kan den börja utvecklas. Vanliga misstag 

under ett systems utveckling är felsteg vid procedurens början, som sedan blir mycket kostsamma att 

korrigera. Samt att för mycket lovas ut i ett tidigt stadie som sedan inte hinner bli implementerade. För 

att undvika dessa problem sker utvecklingen precis som designfasen på ett iterativt sätt, där de viktigaste 

och mest grundläggande funktionaliteten hanteras först och presenterats till företaget i form av en demo. 
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På detta sätt reduceras risken för missförstånd ytterligare och eventuella missförstånd eller önskade 

förändringar av systemet kan korrigeras med minimala kostnader. Det har också fördelen att 

funktionalitet implementeras i relevant ordning vilket minskar risken att kritisk funktionalitet försummas. 

Proceduren att utföra tester på demoversioner    

1.5.4 Implementation 

Det sista steget är att driftsätta plattformen inom företagets interna system, samt konstruera och utföra 

tester. Dessa tester ska vara utförliga för att försäkra att systemtest fungerar som föreskrivet, både nu 

och efter att systemet har vidareutvecklats. Eftersom systemet inte kommer behöva anpassas nämnvärt 

vid driftsättningen blir det naturligt att använda ett striktare arbetssätt. Under driftsättningen behöver 

företaget inte hållas informerade under processens gång, utan implementeringen och utvecklingen av 

tester kan ske utifrån den input som getts vid tidigare interaktioner. 

1.6 Avgränsningar 

Projektets omfattning gör att det måste införas en del begränsningar som fokuserar studien och själva 

arbetet till ett par nyckelfaktorer. Efter att applikationen implementerats inom företagets 

arbetsprocesser, kommer inga undersökningar utföras för att evaluera projektets effekter. Det vill säga, 

de förbättringar till sökordsplanering som uppstår av projektet kommer diskutera men inte mätas. Den 

typen av undersökning kräver långvariga mätningar på konsulters effektivitet både med och utav den nya 

applikationen. Det kräver tid och datatillgångar utanför projektets ramar. 

Förbättringen av sökordsplanering fokuserar endast på att ge företagets anställda informationstillgångar 

att basera sina analyser på, inte att förbättra själva analys processen. Dessa processer är personliga och 

skiljer sig mellan konsulter. För att inte överskrida tidsramar samt undvika etiska konflikter vid analysering 

av olika konsulters personliga arbetsprocesser, undviks detta område helt under projektet.  

Det data som samlas inkluderar endast statistik från Google AdWords. Sökordsmarknaden sträcker sig 

över en rad olika sökmotorer, men Google är den överlägset största. Eftersom liknade projekt inte 

tidigare utförts vid företaget, hålls fokus endast på AdWords för att minska projektets skala. Ytterligare 

statistikinsamling fyller även inget större syfte inom sammanhanget enligt företaget i fråga, på grund av 

Googles marknadsdominans. 

1.7 Disposition 

Dokumentets följande innehåll är disponerat enligt följande. Först ges en utförlig redogörelse av de 

underliggande förutsättningar som har effekt på projektet. Detta består av beskrivningar av sökmotorer, 
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deras uppbyggnad, användning och optimeringar. I samma del förankras även detta till 

sökmotormarknadsföring, vilket är huvudämnet för arbetet. Därefter följer en skildring av de metoder 

som används för att behandla de olika arbetsområdena i projektet. De områden som diskuteras är 

förstudie, design, utveckling, implementering sant anpassning. Efter det analyseras de problemområden 

projektet ämnar lösa, dessa diskuteras och begrundas för att ge ytterligare klarhet i vad som krävs av 

applikationen. När detta klargjorts beskrivs de tekniska lösningar som valts för systemet. Slutligen 

diskuteras arbetets resultat, effekter på företagets arbetsprocesser samt projektets resultat i allmänhet, 

följt av slutsatser och förslag på framtida utvecklingar av systemet. 

  



11 | 2.0 Bakgrund 

2.0 Bakgrund 

Kapitlet syftar till att beskriva den grund för tekniska artefakter inom sökmotorer och strategier med 

relevans för sökmarknadsföring, både inom optimering och också betald marknadsföring. Optimering 

syftar till att förbättra ett innehåll för en resurs på Internet så att det enklare kan kategoriseras av en 

sökmotor medan metoden för betald marknadsföring syftar till att ge ökad synlighet genom annonsering. 

Dessa två delar utgör en del av grunden för sökmotormarknadsföring, eftersom ett resultat kan 

kvantifieras genom relationen till det arbete som görs inom respektive område. Behandlas dessa typer av 

arbete som disjunkta, alltså att de inte har något med varandra att göra, så blir svårigheten av att få ökad 

penetration inom sökmotorer större. Ett förtydligande fås genom formuleringen att båda processerna 

behövs för ett bättre resultat vid marknadsföringen hos sökmotorerna. Att båda processers mening 

förtydligas är också betydelsefullt för att veta skillnaden på arbetet för de båda. Ytterligare en viktig faktor 

till ett bra resultat fås genom djupare insikt om hur sökmotorer är uppbyggda och fungerar. 

2.1 Sökmotorn – Anatomi och funktion 

ANVÄNDARE SÖKGRÄNSSNITT INTERNET FRÅGEMOTOR DATABAS

SPINDEL / KRYPARE INDEXTJÄNST

 

Figur 1 - Förenklad bild över en sökmotors arkitektur och tekniska artefakter 

2.1.1 Spindel / Krypare 

Innehåll på Internet kategoriseras aktivt av en automatiserad tjänst som kallas för spindel eller krypare 

(också kallat crawler). För att kunna göra denna kategorisering erhåller spindeln ett så kallat frö, antingen 

från sin egen datalagring eller från en annan katalog. Fröet är en samling av en mängd hyperlänkar som 

tjänsten skall kategorisera, där varje hyperlänk pekar till ett visst innehåll som finns på Internet. För att 

spindeln fortsättningsvis skall kunna upptäckta information är det viktigt att fröet både innehåller 

referenser till sådana platser där det är möjligt att från dessa nå ett större innehåll på Internet men också 

att det finns referenser till platser som normalt sätt inte kan nås från sökmotorns kärna [12]. När en 
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referens har behandlats så tas den bort från den hämtade samlingen av referenser. Innehållet som denna 

referens har lett till behandlas sedan av en indextjänst, som sedan kan avslöja ytterligare hyperlänkar från 

resursen. Dessa länkar läggs till i listan med referenser och spindeln fortsätter med behandlingen. 

I vilken utsträckning en spindel exekverar beror på hur ägaren av tjänsten definierat uppgiften. Vissa 

spindlar har syftet att kategorisera så mycket innehåll som möjligt medan andra spindlar är 

ämnesspecifika och siktar in sig på en begränsat innehåll. Ett exempel på en specialiserad typ av spindel 

är sådana som riktar sig på aktiva nyhetskällor, vilka uppdateras ofta och kan behöva särskild 

monitorering för att ge tillgänglighet av sådan typ av information via sökmotorerna. Det är även vanligt 

att det bestäms strategier för hur många resurser som behandlas innan spindeln avbryter sin process 

[13]. 

2.1.3 Databas för sökindex 

Indextjänsten behandlar innehåll som hyperlänkar refererar till när spindlar finner resurser på Internet. 

Processen leder sedan till att information om dessa resurser, med dess aktiva referenser, lagras i en 

databas som kallas för sökindex. Ett sätt att organisera dessa referenser är att ansluta information om 

hyperlänkar i ett sökindex till så kallade nyckelord, där nyckelordet på något sätt beskriver en del av 

hyperlänkarnas innehåll. En sådan struktur kallas för ett inverterat index [14]. En representation av ett 

sådant index visualiseras i figur 2. 

kjol

www.kjol.se www.sommarkjol.se www.coolkjol.se
 

Figur 2 - En konceptuell representation av ett inverterat sökindex med ett nyckelord som refererar till olika hemsidor 

Ett inventerat sökindex kan efterliknas den ordlista som ofta finns längre bak i facklitteratur. I en sådan 

mängd sidor finns nyckelord med hänvisning till var de förekommer i boken. Sökmotorers index kan se ut 

på ett liknande sätt. Förutom sådan information lagras även andra uppgifter, såsom information om 

antalet sidor som ett nyckelord refererar till, i syfte att kunna beräkna relevans för det innehåll som 

efterfrågas i en sökning [15]. 
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2.1.4 Frågemotor 

Den algoritmiska definition för hur en sökning skall tolkas återfinns i frågemotorn. Frågemotorn innehåller 

en eller ett flertal metoder som hämtar ett innehåll baserat på dess relevans mot en sökning. Precis hur 

en sökmotor bedömer relevansen är oklart, men det finns några generella faktorer som går att förankra. 

En sådan faktor är popularitet, som beskriver mängden trafik som ett givet innehåll får. Popularitet 

balanseras mot andra faktorer i syfte av att närma sig den önskan som hafts med sökningen från början 

[15]. Andra tekniska aspekter, såsom innehållets struktur och organisation, har också en inverkan på 

relevansen i ett sökresultat [16]. 

2.1.5 Sökgränssnitt 

Sökgränssnittet representeras genom den vy där en användare gör en sökning och erhåller en mängd 

resultat. Sådana gränssnitt återfinns på hemsidor som www.google.com och www.bing.com. Det resultat 

som fås vid en sökning kallas för SERP (Search Engine Result Page). Det är ofta vanligt att resultat i en 

SERP segmenteras beroende på om den är annonserad eller om den är organisk. Organiska resultat är 

sådana som bedöms på innehållets relevans medan annonserade resultat genereras i processen av en 

budgivning på sökord som ansluts till innehåll på Internet [17], dock också viktat mot ett nyckeltal som 

representerar en slags relevans. Ett exempel på en SERP syns i figur 3. 

 

Figur 3 - Bild på SERP från Google efter en sökning på skor, som visar tre annonseringsresultat överst och ett organiskt resultat 

http://www.google.com/
http://www.bing.com/
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2.2 Sökmotoroptimering 

Svårigheten med kategoriseringen av det innehåll som finns på Internet ligger i hur det säkerställs att det 

kan upptäckas. Tjänster som spindlar har ett antal förväntningar på ett innehåll för att det skall kunna 

kategoriseras ordentligt. Förväntningar kommer i form av krav på struktur, informationsinnehåll och 

annan typ av standardisering. Lämpligtvis tillfredsställs dessa förväntningar redan innan innehållet görs 

tillgängligt, då det oftare är svårare att få effekt från optimeringen om innehållet redan funnits på 

Internet under en tid. Det argumenteras för några saker som bör beaktas när innehåll skall optimeras för 

sökmotorer [18], vilka beskrivs i nedan avsnitt. 

2.2.1 Utformning 

Ett innehåll bör struktureras efter den typ av sökmotor där det är viktigast att det får som mest visibilitet. 

I ett initialt steg fastställs vilken typ av sökmotor som är viktigast för hemsidans primära visibilitet. 

Generellt sett finns det tre olika slags inriktningar, där en sökmotor kan vara primär, sekundär eller 

inriktad. 

Primära sökmotorer generar majoriteten av trafik till en hemsida och attribueras till företag vars 

söktjänster tillhör bland de mest använda. Rimligtvis är det också hos dessa sökmotorer som 

resultatmängden blir som störst och mest varierande. 

Sekundära sökmotorer är mindre i sin omfattning och är ofta inriktade på specifika målgrupper. Dessa 

målgrupper kan definieras av bland annat regionala skillnader. Som en följd kan därför dessa typer av 

sökmotorer därför passa vissa användare bättre. 

Inriktade sökmotorer är specialiserade på att finna innehåll för ett visst ämne, vilket är skälet till att denna 

typ av sökmotorer också kallas för ämnesbaserade sökmotorer.  

Utöver vilket segment som sökmotorn finns inom är det också viktigt att veta vad det är för typ av 

sökmotor, därför att innehållet kategoriseras på olika sätt hos de olika typerna. Generellt sett talas det 

om att det finns tre typer av sökmotorer, sådana som är baserade på spindlar, kataloger eller en 

blandning av dessa [19]. 

Spindelbaserade sökmotorer, som förklarat i kapitel 2.1.1, är en automatiserad tjänst som erhåller 

information om innehåll på Internet genom att färdas via tillgängliga hyperlänkar, läsa av innehåll och 

indexera innehållet i tjänstens datalagring. 

Katalogbaserade sökmotorer får information genom att mänskliga redaktörer finner och kategoriserar 

innehållet i sökmotorns databas. Normalt sett tar det mycket längre tid för innehåll att visa sig på dessa 
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sökmotorer, i och med att ett arbete som utförs av en människa inte är automatiserat. Dock kan denna 

typ av tjänst ge högre kvalitet på sökresultatet då det tillförs en nivå av kontroll som inte kan erhållas 

genom automatiserade indextjänster. 

Hybrider kombinerar funktionen från spindelbaserade algoritmer tillsammans med möjligheten till att 

manuellt addera innehåll till sökmotorn. Om plattformen ser ut som sådant kan även innehållet som 

inhämtas av spindlar ändras av redaktörer. Ett exempel på en tjänst där användare kan inkludera ett eget 

innehåll är www.youtube.com. 

2.2.2 Element 

För att en hemsida ska kunna indexeras på ett organiserat vis bör några grundläggande riktlinjer för 

resursens struktur implementeras. Strukturen hänvisar till de element som definierar en hemsidas 

presentation samt innehållet som finns inom varje element. En hemsidas titel bör reflektera det innehåll 

som en användare söker efter, med rätt nyckelord som förankring till spindlarnas process med indexering. 

Titeln representeras i den hyperlänk som indexeras, där hyperlänken går att tolka och förstå när den 

läses. Hyperlänkar med nyckelord som har en tydlig beskrivning kategoriseras ofta bättre och ger 

användare tydliga indikationer på innehållet hos den specifika hemsidan [20]. 

Ofta genereras hyperlänkarna dynamisk för hemsidor eftersom många resurser på Internet använder 

asynkron teknologi [21] för att generera innehåll. Hyperlänkarna som kommer av denna specifika 

teknologi har ofta hyperlänkstrukturer som blir svåra att tolka, både för spindlar och för människor. Om 

innehållet skall genereras dynamisk måste också hyperlänkstrukturerna tolkas och formateras om av en 

motor för att representeras på ett sätt som passar spindlar och människor bättre. 

För att relatera till en hemsidas beskrivning bör samma nyckelord som förekommer i hemsidans titel och 

beskrivning även förekomma i hemsidans kropp, både i meningar och som enskilda ord. Det förankrar 

ämnet tydligare och kan göra det lättare för sökmotorers spindlar att kategorisera innehållet. Sekundära 

nyckelord och meningar, sådana som ligger nära beskrivningen för kontexten där det primära nyckelordet 

förekommer, skall också finnas i hemsidans innehåll. Det finns även andra faktorer, kring bland annat 

referenser till och från en hemsida, så kallade metabeskrivningar och ett flertal punkter inom kategorin 

som också är viktiga i optimeringen [22]. 

2.3 Nyckelord 

En viktig komponent i processen för sökmotoroptimering och sökmotormarknadsföring berör det som 

kallas för nyckelord. Dessa artefakt, som också kallas för sökord, representerar en slags hänvisning eller 

nyckel till en hemsida som finns på Internet, vilka matchas mot söktermer som sänds av en användare. 

http://www.youtube.com/
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Nyckelordet är en sträng som kan bestå av en eller flera ord, med olika symboler för att reglera den typ av 

sökning som ordet kan matchas mot. Relationen mellan en hemsida och sökord erhålls genom indexering 

eller genom annonsering. Genom annonseringen fås relationen mellan nyckelord och hemsida genom 

betalda nyckelord, vilka genererar en transaktion i valuta när annonsen aktiveras i sökmotorn. Denna typ 

av relation mellan nyckelord och hemsida beskrivs under kapitel 2.4. 

På en konceptuell nivå beskrivs olika typer av nyckelord med en mängd definitioner för att bestämma en 

slags funktion för varje typ. Hur ett sökord definieras får påverkan för den mängd och typ av trafik som en 

hemsida erhåller via sökmotorerna. Olika definitioner har olika syfte, vilka beaktas när det bestäms vilken 

slags trafik hemsida skall få. 

2.3.1 Breda nyckelord och specifika nyckelord 

Genom att bestämma ett nyckelords granularitet fås nyckelord som är mer eller mindre specifika. Breda 

nyckelord beskriver den kategori där ordet i sig kan matchas mot en stor mängd söktermer och används i 

ett sammanhang där det krävs tillgänglighet för denna mängd trafik. Specifika nyckelord definieras för 

mer inriktade söktermer, såsom nyckelord som används i konjunktion till ett varumärke. Breda söktermer 

är naturligt i större efterfrågan [23]. 

Breda och specifika nyckelord beskrivs också som delar i huvudtermer och svanstermer. En huvudterm är 

inriktad på ett övergripande tema medan en svansterm är mer specifik. När nyckelord ska bestämmas för 

en hemsida bör både huvudtermer och svanstermer beaktas, i och med att de generar olika typer av 

trafik. Nyckelord med hög efterfrågan kanske genererar hög trafik, men har också högre konkurrens. I 

förankring till annonsering kan den part som betalar för ett sådant ord ofta få buda högre än för andra 

ord med större granularitet. Specifika nyckelord genererar en mindre mängd trafik, men kan ge större 

vinstgrad för att priset för ett specifikt nyckelord, eller en svansterm, kan vara billigare. Det 

rekommenderas att, genom sin forskningsprocess, isolerar viktiga nyckelord som är relevanta för ens 

hemsida. Dessa nyckelord sätts i både breda och specifika perspektiv, där huvudtermerna används för att 

få trafik på temat för ens innehåll och svanstermer används för specifika delar av ens innehåll. Ett 

exempel på en sådan specifik del kan vara ett nyckelord som innehåller en parts varumärkesuppgifter 

[24]. 

2.3.2 Från huvudterm till svansterm 

I ett scenario kan det tänkas att en användare har en utveckling i sin informationssökning, som realiseras 

genom en mängd på varandra följande sökningar. Efter varje sökning så tillförs nya detaljer till söktermen, 

i form av nya ord, och nyckelordet som helhet utvecklas till att bli mer specifikt. I takt med att nyckelordet 

blir specifikare blir också den SERP som användaren får mer kvalitativ. I det första stadiet befinner sig 
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användaren i forskningsstadiet, vilket beskriver den situation då användaren gör en väldigt öppen sökning 

och där sökningen är som mest generell. Ett nyckelord i en sådan sökning tillhör en huvudterm. I takt med 

att användaren finner ny information formuleras en ny sökterm som är en utveckling från den 

föregående. Söktermen innehåller då en association till något som specificerar ytterligare fakta. I det 

associativa stadiet är termen något specifikare men kan fortfarande innehålla en stor mängd resultat. 

Efter ytterligare informationssökning kan opinionsbildningen utvecklas till ett önskemål och söktermen 

blir således målinriktad. När söktermen definieras med nyckelord som är målinriktade blir 

resultatmängden mindre men resultaten blir mer specifika. Denna fas kan också kallas för köpstadiet, 

vilket både kan tolkas litterärt och som en metafor för att användaren har specifika förväntningar efter 

sitt önskemål [25]. 

2.3.3 Googles användning av nyckelord och matchningsalternativ vid annonsering 

Matchningsalternativen bestämmer på vilket sätt ett nyckelord matchas mot en sökterm. Precis som för 

nyckelord som tillhör huvudtermer och svanstermer kan dessa alternativ göra det möjligt att inrikta sin 

sökning på specifika målgrupper. Google har specificerat matchningsalternativ för användning 

tillsammans med nyckelord, vilka är bred matchning, modifierare av bred matchning, frasmatchning, 

exakt matchning och negativ matchning. Specifikationen görs i anslutning till sökmotorannonsering, vilka 

blir relevanta vid sökmotormarknadsföring. Samtliga typer visas i tabell 1 och beskrivs nedan. 

TYP SYMBOL EXEMPELSÖKORD 
ANNONSER KAN VISAS 
VID SÖKNINGAR SOM 

EXEMPELSÖKNING 

Bred  ekologisk choklad 

inbegriper felstavningar, 
synonymer, relaterade 
sökningar och andra 
relevanta varianter 

köpa eko choklad 

Modifierare av 
bred 

+ +ekologisk +choklad 

innehåller den 
modifierade termen 
(eller liknande varianter, 
men inte synonymer), i 
valfri ordning 

choklad ekologiskt 
odlad 

Fras " " ”ekologisk choklad” 
är en fras, och liknande 
varianter av denna fras 

köpa ekologisk choklad 

Exakt [ ] [ekologisk choklad] 
är en exakt term, och 
liknande varianter av 
denna term 

ekologisk choklad 

Negativ - -ekologisk 
är sökningar utan 
termen 

fylld choklad 

Tabell 1 - Googles matchningstyper och dess användning i en kontext 
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Bred matchningstyp är standard och används när ingen av symbolerna (vilka beskrivs i tabell 1) används i 

anslutning till nyckelordet. Denna matchningstyp har potential för att få en annons att visas vid så många 

sökningar som möjligt eftersom den kan matchas mot störst mängd söktermer. Matchningen kan bland 

annat göras för singular och pluralformer av ordet och för avledningar av samma ord. Fler möjliga 

scenarion beskrivs i tabellen ovan. Fördelen med denna typ är att det krävs ytterst lite tid för att komma 

på nyckelord eller varianter av nyckelordet. Om nyckelordet matchas för en sökterm som över tid inte har 

genererat en mängd annonsaktiveringar så slutar nyckelordet att matchas för denna sökterm och andra 

söktermer som liknar denna. En av nackdelarna med matchningstypen är att den kan matchas mot så 

många olika söktermer och kan leda till att annonsen för lägre relevans [26]. 

Modifierade av bred matchningstyp minskar räckvidden för nyckelord men kan öka dess relevans. Till 

skillnad från den typ som motsvarar bred matchning så visas inte annonsen för söktermer som innehåller 

synonymer till nyckelordet eller för söktermer som kan relateras till nyckelordet. Som ett resultat kan 

sökningar också generera fler annonsaktiveringar och utveckla vidare resultat som kan vara av vikt för 

annonseringens framgång [27]. 

Frasmatchingstyp matchas för söktermer där nyckelordet, som kan representeras som ett ord eller flera 

ord i en fras, ingår i söktermen och befinner sig i den ordning som definierats i nyckelordet. Samtidigt som 

den potentiella mängden ökar för vilka sökningar som nyckelordet kan matcha så blir även denna mängd 

mer specifik och kan således ge ett ökat antal annonsaktiveringar. Dock blir denna typ av matchningstyp 

ineffektiv om ens målgrupp inte är känd och då det inte finns kännedom för vilket kontext en användare 

försöker erhålla information relaterat till nyckelordet [28]. 

Exakt matchningstyp används då önskemålet är att nyckelordet bara ska matchas för söktermer som är 

ekvivalenta med nyckelordet. Räckvidden för denna typ av nyckelord och matchningstyp är som mest 

begränsad. Denna typ är väldigt effektiv då det finns kunskap om en målgrupps sökbeteende och då det 

är möjligt att fastställa precis hur dessa användare förmedlar sina söktermer. Vid ett sådant fall kan denna 

typ generera ett högt antal annonsaktiveringar. I och med att matchningstypen är väldigt inriktad kan det 

krävas ett större arbete för framtagandet av nyckelord som kan bli relevanta och generera 

annonsaktiveringar [29]. 

I vilken utsträckning nyckelord används och hur matchningstyperna förankras blir beroende av faktorer 

som är unika för varje fall. Faktorer som styr inkluderar bland annat vem det är som äger annonsen, vem 

annonsen är riktad till, tiden som en annons skall vara aktiv och vad målet med en viss annons är. Det 

talas om några generella faktorer som kan vara viktiga när nyckelord utvecklas för att ge ett förbättrade 

resultat. Nyckelord bör utvecklas så att de blir unika för varje fall, att ha dubbletter av nyckelord med en 

vis matchningstyp kan producera liknande semantik och därför konkurrera ut sig själva. Om en 

annonsaktivering skall erhållas bör det lämpligtvis ske för rätt typ av nyckelord. Statistik kring nyckelord 
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följs upp för att se vart bäst effekt erhålls, och visar tendenser på åtgärder som måste vidtas för att öka 

antalet annonsaktiveringar [30].  

2.4 Sökmotormarknadsföring 

Det arbete som görs för att göra en hemsida mer tillgänglig via sökmotorer består av arbetet med 

sökmotoroptimering, med sökmotormarknadsföring, eller en kombination av de båda. Det fokus som 

gäller för optimering lägger vikt på att formatera och strukturera elementen och dess innehåll på en 

hemsida. Genom arbetet ökar möjligheten för att indexeringstjänsterna kategoriserar resursen och att 

hemsidan enklare bedömas för relevans. I en sådan process krävs det en djupt ingående kunskap i vilken 

prestation som kommer att leverera ett resultat. Resultat kan inte garanteras och det kan ofta ta långt tid 

innan det upptäcks om optimeringen har varit lönsam eller inte. Det finns inte heller kontroll på hur 

resultatet för optimeringen kommer att bete sig när det väl indexerats av sökmotorernas spindlar [31]. 

Sökmotormarknadsföring, i benämningen den har i kontexten för betald annonsering via sökmotorer, ger 

liknande semantik som hos effekten med optimering med skillnad av att det betalas för de nyckelord som 

skall relateras till en sida. Processen ställer inget krav på att hemsidan måste vara helt optimerad, och 

processen är relativt simpel att sätta igång. Det som avgör om en hemsidas annons kommer att visas i 

sökresultatet beror på om annonsören vinner den så kallade budgivningen för nyckelordet. Hos en 

sökmotor finns det ett flertal annonsörer som opererar inom liknande marknader. Rimligtvis vill dessa 

organisationer ha tillgänglighet hos en möjlig gemensam målgrupp och kommer då att vilja annonsera 

med liknande nyckelord. Varje annonsör definierar en daglig budget och specificerar även hur mycket det 

kan tänkas betalas för en aktivering av annonsen. Den part som vinner budgivningsprocessen är alltså den 

organisation som är villig att betala mest för annonsaktiveringen för det specifika nyckelordet och som 

har pengar kvar i sin budget. I ett scenario där sökordets maximala aktiveringskostnad överskrids kan 

annonsören välja att justera detta manuellt eller automatiskt för att kunna delta i framtida budgivning 

[32]. 

2.4.3 Annonsaktiveringstyper 

Beroende på organisationens inriktning så kan olika typer av aktiveringsstrategier väljas. Vilken som väljs 

beror på det resultat som förväntas att få av sin annons. Vissa annonsörer förväntar sig ökad trafik till sin 

hemsida och då kan det vara rimligt med en annonsaktiveringstyp som grundar sig på när länken till 

hemsidan klickas. Det finns de organisationerna vars syfte med annonseringen är att öka medvetenheten 

kring något som representeras, i vilket fall det kan vara lämpligt med en typ som förankras till hur många 

användare som ser annonsen. Slutligen kan det vara relevant för andra organisationer att 
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annonsaktiveringen görs efter gjorda köp på en hemsida, givet att merparten av resultatet drivs en av 

försäljning [33]. 

Kostnad per klick (CPC, Cost Per Click) är en aktiveringstyp som gäller då en användare klickar på den 

annons som visats i sökmotorn. Denna strategi är lämplig för organisationer där fokus är att driva trafik till 

sin hemsida [34].  

Kostnad per tusen visningar (CPM, Cost Per thousand Impressions) är en typ som grundar sig på antal 

tusen användare som sett en organisations annons, vilken lämpar sig för organisationer vars syfte är att 

förmedla ett meddelande eller ett budskap genom sin annons [35]. 

Kostnad per förvärv (CPA, Cost Per Acquisition) leder till en annonsaktivering då användarens besök på 

hemsidan leder till en så kallad konvertering. En konvertering sammanfattas till att ett besök har 

genererat ett köp. För sådana som har en del av sin försäljning på sin hemsida kan detta vara en lämplig 

annonsstrategi [36]. 

2.4.4 Annonsrankning 

Hur en SERP organiseras i de annonserade sökresultaten, om annonserna skall visas, beror på ett system 

som uppskattar annonsers rank. Rankningssystemet beaktar faktorer som berör annonsers rapporterade 

resultat och potentialen för dessa annonser i ett framtida skeende. De konkreta, mätbara faktorerna 

behandlar framför allt budgivningsprocessens resultat, annonsens övergripande resultat, kvaliteten på 

aktiverade annonser samt struktur och innehåll på de hemsidor som annonser pekar till. Systemet tittar 

även på framtida faktorer och möjligheter, till exempel vad den förväntade aktiveringsgraden kan tänkas 

vara givet en viss trend. Rankningen beaktar mätbara faktorer med prognoser och möjligheter för att 

bedöma annonsens relevans för de söktermer som användare sänder via sökgränssnittet [37]. 

Ett kontinuerligt arbete är nödvändigt för att förbättra sin annonsrankning, eftersom strategier ofta 

behöver utvärderas för att bättre motsvara det läge som är aktuellt. Bland de viktigaste komponenterna 

ligger i vilka nyckelord som en annons har. Det beskrivs under kapitel 2.3 hur nyckelord utvecklas från att 

vara generella till att bli mer specifika. Generellt sett ger annonser bättre resultat när det finns 

någorlunda specifikation i nyckelord som väljs. Nyckelord som är alltför generella har hög konkurrens, kan 

leda till färre aktiveringar och kan då påverka annonsrankningen kraftigt. Nyckelord som identifieras som 

relevanta för annonsen kan även inkluderas i annonstexten och i den hemsida som annonsen pekar till, 

vilket ses som en kvalitetsfaktor i den bemärkelsen av att konceptet för annonsen speglas i det resultat 

användare förväntar sig att få när innehållet blir tillgängligt efter aktivering. Att förbättra sin 

annonsrankning kan i vissa fall göra att kostnaden för nyckelorden blir lägre [38]. 
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2.4.5 AdWords och Keyword Planner 

I fallet när Googles plattform för annonsering via deras sökmotor används så erbjuds en rad verktyg som 

kan assistera processen med sökmotormarknadsföringen. I introduktionskapitlet, under sektion 1.1.2, 

nämnds det om en sådan tjänst som går vid namn Google AdWords. Mekaniken kring hur denna tjänst 

används har förklarats både genom introduktionskapitlet och genom de beskrivningar som erhålls under 

detta kapitel. En sammanfattande beskrivning återfinns i en förklarning om att verktyget fungerar som ett 

administrationsverktyg för annonser och nyckelord, där behörig kontroll för strategi och uppföljning finns 

implementerade. Som stöd till AdWords används bland annat verktyget Keyword Planner. Syftet med 

detta verktyg är att annonsörer skall få möjlighet att kunna utforska idéer kring nyckelord och att kunna 

få estimat på trafik för specifika nyckelord [39]. 

Den statistisk som kan hämtas via Keyword Planner har en väldigt specifik geografisk position, vilket 

möjliggör djupare och mer detaljinriktade analyser kring bland annat hur nyckelord beter sig i specifika 

regioner. Många organisationer behöver ett sådant stöd då en del av tillväxten drivs av lokala faktorer. 

Genom verktyget erhålls också möjligheten att gruppera statistik för nyckelord till gemensamma ämnen, 

vilket kan återspegla vilka nyckelord som är relaterade varandra och vilken effekt de har som helhet för 

sökningen. Medan fördelarna med verktyget är många, så finns det även uppenbara nackdelar. 

I kapitel 2.3 beskrivs det om nyckelord, hur nyckelord utvecklas och varför evolution kring nyckelord är 

viktigt. I Googles Keyword Planner erbjuds inte användare möjligheten att finna statistik för nyckelord 

med olika matchningsalternativ (se 2.3.2 och 2.3.3), vilket gör det svårt att isolera vilken typ av nyckelord i 

kombination med matchningsalternativ som genererar bäst resultat. De resultat som presenteras grundar 

sig endast på statistik för nyckelord vars matchningstyp är exakt, vilket är nyckelord i en kategori som är 

väldigt begränsade i sin räckvidd. En annan begränsning är att de medelvärdena som visas baseras på 12 

månaders intervaller, vilket gör det svårt för användaren att bedöma ett nyckelords beteende över tid 

[40]. Vidare så visas inte estimat för viktiga nyckeltal som klickfrekvens, antalet klick på annonser eller 

kostnad, utan endast en uppskattning på hur många sökningar som gjorts för ett givet nyckelord med 

exakt matchning. 

2.5 Sammanfattning 

Genom att beskriva hur sökmotorer fungerar, hur processerna för sökmotoroptimering och 

sökmotormarknadsföring skiljer sig men också hur de kan bero på varandra, så erhålls en tydligare bild 

över vilka förhållande som blir synnerligt viktiga för just arbetet med att göra ett innehåll mer tillgängligt 

via sökmotorerna. Tjänsten som utgör en sökmotor kategoriserar hemsidor på Internet genom att 

indexera referenserna till dessa sidor i en databas. Referensen till en hemsida återfinns i det som kallas 

för nyckelord. Sökmotoroptimeringen uttrycker sig genom att innehållet hos hemsidor organiseras och 
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struktureras på ett sådant sätt som gör det enklare för sökmotorer att både hitta resurser och att kunna 

bedöma relevansen i innehållet. Nyckelord är ett centralt begrepp och beskriver en del av den mekanik 

som är uppenbar då en användare förmedlar söktermer till sökmotorer och varför användare då får 

resultat som är relevanta. 

Sökmotormarknadsföringen använder mekaniken kring nyckelord, men grundar sig istället på 

annonseringar. En annonsering innehåller en eller flera relevanta nyckelord som annonsören finner 

lämpliga. Genom processen med budgivning så erhåller annonsörer en position i sökresultatet, där 

positionen regleras av ett rankningssystem. Som stöd till sökmotormarknadsföringen finns det, under 

Googles plattform, ett verktyg som kallas för AdWords. Verktyget används för att planera 

annonseringarna, reglera budget och definiera sökord. Som komplement till verktyget används Keyword 

Planner, i syfte att förbättra det proaktiva arbetet kring nyckelord. Det finns ett antal brister med 

verktyget som kan ge sämre möjligheter till insikt vid analys. 
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3.0 Metod 

Detta kapitel är en vidareutveckling av kapitel 1.5. Föregående metodkapitel skildrar en bredare inblick i 

projektets struktur. Här beskrivs och motiveras de arbetssätt som används i projektet ytterligare. 

3.1 Forskningsdesign 

Det finns två typer av data som är essentiella för projektet. Dessa kategoriseras som kvalitativ eller 

kvantitativ data. Kvalitativ data består av iakttagelser som inte är kvantifierbara, det vill säga data som 

inte kan representeras av mätbara värden. Kvantitativ data är motsatsen och består av kvantifierbar 

information som kan representeras av konkreta mätningar [41].  

Projektet innehåller stora mängder av båda dessa datatyper. Systemet innehåller kvantitativ data i form 

av information kring nyckelord som ska presenteras till applikationens användare. Även fast kvantitativa 

värden oftast att föredra för att påvisa resultat används det inte för de ändamålet under detta projekt. 

För att utvärdera applikationens effektivitet vid sökordsplanering och dess användbarhet jämfört med 

Googles Keyword Planner, skulle kvantifierbar data bäst kunna illustrera skillnader och förbättringar. 

Projektet innehåller dock inga kvantitativa resultatmätningar för detta område, främst på grund av två 

anledningar. 

Mätningar av denna natur skulle kräva långvariga analyser utav applikationens användning och 

hjälpsamhet för företagets anställda, såväl som liknande analyser för Googles Keyword Planner för att ge 

jämförbara värden. För korta analysperioder av detta skulle inte kunna resultera i användbara värden. 

Mätningarna baseras på kunders (Googles användare) sökningar och måste därför fortgå minst en månad 

för att kunna påvisa kostnadsskillnader för de reklamförande företagen. Detta kräver tid som projektet 

inte besitter.  

Den andra anledningen för att kvantitativa analyser inte kan göras beträffande sökordsstatistik är av 

etniska skäl. Dessa undersökningar skulle kräva att Googles AdWords-kunders försäljningsdata skulle 

behöva analyseras och jämföras. Åtgärder för att minimera mängden känslig data som kan kopplas till 

specifika kunder skulle kunna införas, men skulle inte kunna garantera att känsliga slutsatser inte kan dras 

på efterhand. Denna typ av analys anses inte vara av sådan vikt att arbetet och riskerna kan rättfärdigas 

inom projektets ramar. 

Den huvudsakliga information som insamlas inför utvecklingen av applikationen är av det kvalitativa 

slaget. Den kan fördelas enligt: applikationsbeskrivningar, användarobservationer, systemkunskaper och 

resultatanalys. För att försäkra att applikationen är så användbar som möjligt vid undersökning av sökord, 

samlas data i form av applikationsbeskrivningar som beskriver vad systemet behöver kunna göra. Och 
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observationer där inspiration för applikationen hittas inom de områden applikationen kan tänkas 

användas, det vill säga att eventuella framtida användare observeras för att ge inspiration. Förutom 

förståelse för vad som behöver byggas krävs de tekniska kunskaperna att bygga systemet. Slutligen 

behöver data på applikationens prestationer hämtas och analyseras för att fastslå hur hjälpsam 

applikationen är för företaget i fråga. 

3.1.1 Insamling av data 

Det är den kvalitativa datahämtningen som är den komplexa i projektet. Den första informationen som 

måste införskaffas är förståelse för vad applikationen behöver kunna göra. Den bästa källan av 

information om det är företaget i fråga eftersom de är experter på att använda Google Keyword Planner, 

vilket är vad applikationen ämnar att konkurrera med. Själva insamlingen av data görs via informella 

intervjuer och observationer av företagets anställda. De uppmuntras att ge muntliga beskrivningar av hur 

de vill kunna arbeta med applikationen, hur de använder sig av Keyword Planner för närvarande och vilka 

problem som uppstår för dem i deras arbeta. Utöver detta observeras deras arbetssätt för att kunna ge 

insikt i saker som de själva inte tänker på. 

När specifikationer för hur systemet ska fungera har kunnat fastställs, behövs de tekniska kunskaperna för 

att kunna skapa den önskade funktionaliteten. Tidigare kunskaper hos utvecklarna i form av utbildning 

och erfarenhet anses vara tillräckliga för att kunna hantera projektet, eventuella kunskapsluckor fylls med 

hjälp av efterforskning via nätet. 

Den sista formen av data inom projektet är utvärderandet av arbete i projektet. Analyser av 

applikationens utveckling och inverkan på företagets arbetsprocesser. Evaluering av vad projektet uppnår 

är bäst utfört av personer på företaget. De kan beskriva hur systemet har förändrat företaget och kan 

bäst se dess inverkan. Därför samlas denna data in via intervjuer av systemets användare, personer får 

testa applikationen och ge input i form av sina åsikter om förbättringar och systemets inverkan. 

3.1.2 Utvärdering av data 

Det kvalitativa data som samlats i form av beskrivningar och observationer som ämnar specificera vad 

applikationen ska kunna göra, måste proceseras för att kunna mynna ut i användbara redogörelser. Alla 

beskrivningar och observationer analyseras för att bli omstrukturerade till användningsfall [42]. Det 

underlätta skrivandet av systemets kravspecifikation samt underlättar testning, då systemet kan beprövas 

inför varje användningsfall. 

På liknade vis behöver den kvalitativa feedback som erhålls vid systemets resultatanalys också proceseras 

till användbara byggstenar för omskrivning av applikationens kravspecifikation. När de nya behoven har 
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förtecknats kan systemet anpassas för att uppnå de nya kraven. Det är givetvis här under formulering och 

omformuleringen av kravspecifikationen som programmeringskunskaperna appliceras. 

Kravspecifikationen måste anpassas efter utvecklarnas kunskap, såväl som utvecklarnas kunskap måste 

utökas vid behov för att tillfredsställa systemets krav. 

3.3 Design- och utvecklingsmetod 

Det mer informella förhållandet mellan utvecklarna och kunden (företaget i fråga) tillåter en agil 

utvecklingsstruktur i projektet. Eftersom applikationens användningsområde inte är helt fastslaget vid 

processens början behövs en arbetsstruktur som tillåter att både utvecklarnas och kundens bild av 

applikationen kan utvecklas under projektet. För både utvecklingen och designen används därför en 

anpassad variation av metoden Action Research [43] [44] [45]. 

Action Research är en allmän problemlösningens metod som riktar sig mot verkliga problemsituationer 

med huvudsakligen sociala iterationer inom en större grupp. Eftersom verkligenheten ofta inte speglar de 

mer teoretiska situationerna i den akademiska världen siktar Action Research mot att vara mer 

applicerbar på verkligheten än andra arbetsmetoder. Richard Winter identifierar några principer hos 

Action Research, exempelvis: Informationshämtning sker genom sociala interaktioner där en mängd 

personers åsikter behöver hanteras, inhämtad data ses inte som absoluta sanningar utan är alltid 

kritiserad, arbete sker genom samarbete och inte inom en hierarkisk struktur, inlärning sker under hela 

arbetsprocessen.  

Action Research används främst när arbete, efterforskning eller båda två ska genomföras, men de 

involverade i projektet inte besitter kunskaperna för att kunna utforma en tillräckligt detaljerad 

arbetsplan vid starten. Då behövs en agil arbetsstruktur som tillåter förändringar under projektets gång, 

eftersom de involverade får en bättre förståelse för projektet. Den huvudsakliga arbetsstrukturen går ut 

på att inte lägga för mycket tid på planering utan att testa lösningar och evaluera hur det gick. Det är en 

mycket användbar metod för mindre projekt eller delmoment, det kan identifiera många tidigare okända 

problem. Men det är svårt att applicera på större projekt där arbete i fel riktning kan använda dyra 

resurser i onödan. Mindre projekt med mer spelutrymme kan däremot dra stor nytta utav den typen av 

arbetsprocess. Gerald Susman delar upp arbetsprocesserna i Action Research i fem delar som anpassats 

för att användas i projektet: diagnosisteringen, planering, utförande, evaluering, inlärning.  

Under diagnosisteringen undersöks vad som ska uppnås och ett delmoment bestäms, vilket är det 

moment som hanteras under denna iteration av Action Research modellen. Planeringen används för att 

ta fram olika tillvägagångsätt för att uppnå delmomentet i fråga, sedan väljs den lösning som tycks vara 

bäst för tillfället. Detta utförs i utförandefasen och resultatet diskuteras i evalueringsfasen. Sist används 

det som lärts under iterationen och det slutliga målen uppdateras, sedan börjar iterationen om igen. 
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Under designfasen fastställs de problem som applikationen ska lösa utifrån användningsfallen som 

samlats in. Planer för hur problemen ska lösas av systemet tas fram och den tillsynes bästa lösningen 

väljs. Utförandet för designfasen blir då att presentera lösningen för företaget och evaluera deras åsikter 

kring designen. I sista fasen tas det som lärts från iterationen av Action Research och beskrivs i form av 

nya systemkrav och processen börjar om från början igen. Dessa iterationer kan gå mycket fort eftersom 

arbetet sker på företaget och inga officiella möten behöver bokas för att visa upp olika designförslag. 

Genom att utföra många iterationer av arbetsprocessen och inte vara rädd för att gå år fel håll med 

projektet får både företaget och utvecklarna en tydligare konceptuell bild av systemet. Designförslag som 

beslutas för att inte användas illustrerar systemets och projektets gränser, vilket ger ökad förståelse hos 

samtliga parter involverade.  

Utvecklingen sker också enligt Action Research processen, med samma delmoment som Gerald Susman 

beskriver. Först identifieras nästa funktion som borde implementeras och planering kring hur det ska 

uppnås görs. Den bästa planen iscensätts, utförs och resultatet visas för företaget. Resultatet diskuteras 

och eventuella förändringar till denna implementering eller kommande fastslås. 

3.4 Implementering 

Det finns två saker som kräver en plan vid implementering under det här projektet. Först kommer den 

tekniska implementeringen av den applikation som utvecklas. Den måste driftsättas på ett sätt som 

tillåter att företagets anställda kan använda den, underhålla den och utveckla den. Det framför en del 

tekniska krav på implementationslösningen, inte själva implementationsmetodiken. Därför sker inte 

implementationsfasen enligt någon känd process som Action Research, implementeringsfasen är direkt 

bunden till systemets design som utformats under en tidigare projektfas och utförs därefter.  

Som beslutats under designfasen är systemet en webbapplikation med en lokal databas. Systemet 

driftsätts på en av företagets servar som underhålls av företagets tekniker, vilket tar de tekniska 

problemen med resurshantering från utvecklarnas händer. Utöver att köra applikationen på företagets 

servrar behöver systemet lagra den sökordsdata som finns vid implementeringen samt hämta ytterligare 

data som tillkommer med tiden. För att lösa detta utrustas systemet med schemalagda funktioner som 

hämtar data från företagets interna system och lagrar dem. Applikationens GUI innefattar därför en 

inställningsmeny som kan specificera när och hur dessa uppdateringar ska utföras. Vid första driftsättning 

används detta för att hämta den data som redan finns att tillgå. 

Förutom den tekniska implementationen av applikationen finns den sociala, hur applikationen ska 

användas och av vilka. Dessa frågor lämpar sig inte för utvecklarna av systemet, förteget i fråga har en 

mycket bättre uppfattning av var och hur systemet gör mest nytta. Det finns även andra faktorer, etniska 

frågor om känslig data och liknande som bara vissa personer får behandla. Dessa är frågor som 
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utvecklarna inte kan besvara, de kanske inte ens får behandla dem eftersom de kan ses som 

företagshemligheter. Därför överlämnas ansvaret för en sociala implementationen till företaget. 

Applikationen kan ses som ett verktyg, efter utvecklarna instruerat någon/några utvalda på företaget hur 

det funkar får de själva bestämma hur de tänker använda den [46]. 

3.5 Anpassning 

Det är alltid viktigt att förbereda sig på att saker kan gå fel i ett projekt. Det är möjligtvis även en av de 

svåraste bitarna att planera för. En vanlig lösning på detta inom mjukvaruutveckling är att använda sig av 

agila utvecklingsmetoder, de är inte lika sårbara för förändringar under projektets gång.  

Denna metod används även i detta projekt då designen och utvecklingen sker enligt en agil 

utvecklingsstruktur, där projektet går framåt med små steg och evalueras under tidens gång. Detta är en 

väl fungerande struktur i detta projekt men också mycket nödvändig. När systemet väl är klart måste det 

exporteras från utvecklingsmiljön och monteras på företagets servrar. Själva monteringen i sig är inte 

komplicerad och stoppar inte fortsatta anpassningar, men sedan måste även all statistik för företagets 

alla sökord från ett flertal år tillbaka läsas in i applikationen. Detta är en mycket tids och resurskrävande 

process vilket gör den plågsam att upprepa. Det är därför mycket viktigt att applikationen får förändras 

fritt under utveckling för att försäkra att den slipper anpassas efter montering. 
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4.0 Analys 

Följande är de resonemang som används för att designa systemet som skapats under projektets gång. 

Detta grundar sig i de tre frågor som ställdes under problemformuleringen (se kapitel 1.2), och här ämnas 

de frågorna besvaras vilket gav grunden för projektets fyra delmål. 

4.1 Vilken data & hur den samlas  

Som tidigare angivits i problemformuleringen (se kapitel 1.2) kan projektet beskrivas genom några 

nyckelfrågor som behöver lösas. Först av dessa är frågan om vilken data som kan hjälpa företagets 

konsulter att planera sina sökord. Denna fråga förenklas avsevärd av att företaget i fråga redan undersökt 

saken, de har en intern applikation som kan hämta deras kontons sökordsstatistik från Googles servrar. 

Denna statistik innefattar samtliga data som Google ger ut angående AdWords-konton och 

sökordsstatistik, inga ytterligare informationsskällor är därför nödvändiga. Den enda kvarstående frågan 

är vilka bitar av den tillgängliga informationen som intresserar företagets konsulter. Saken diskuteras med 

ett flertal av företagets anställda för att innefatta allas behov, inga kompromisser är nödvändiga då 

inkludering olika mätningar inte är särskilt krävande. 

4.2 Hur data presenteras 

Med detta har frågorna om vilken data samt hur den kan införskaffas besvarats, främst genom företagets 

egna förfrågningar. Även den sista frågan om tillvägagångssätt för datapresentation, besvaras delvis utav 

företaget. Eftersom företagets alla anställda behöver ha tillgång till statistiken från sina egna datorer, 

helst genom en webbläsare, blir valet att göra systemet som en webapplikation på en av företagets servar 

mer eller mindre självklart. Utöver tillgängligheten ges fria händer kring presentationen av 

sökordsstatistiken. 

Presentationen är ytterst viktig och måste nå en hög nivå av användarvänlighet då applikationen 

förväntas bli använd dagligen. Den behöver vara snabb för att inte skapa flaskhalsar i företagets 

arbetsprocesser, stabil eftersom den fyller en viktig roll hos konsulterna, och tillförlitlig då viktiga beslut 

måste fattas utifrån de data som applikationen presenterar. Dessa egenskaper som systemet kräver är 

saker som alltid uppkommer vid mjukvaruframställning, det är kvaliteter som tillkommer under 

utvecklingen och som i många fall måste kompromissas fram. 

När det gäller presentation och användarvänlighet för företagets konsulter måste applikationen utformas 

för att passa just dem. Att designa användargränssnitt från grunden är en mycket svår uppgift, det kräver 

grundliga tester av olika designer för att bli så simpelt men även kraftfullt som möjligt. Fördelaktigt är att 

utformningen inte starta från grunden i det här projektet, Googles Keyword Planner används redan utav 
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företagets anställda och har ett väl fungerade gränssnitt. Genom att efterspegla Googles design fås inte 

bara ett användbart gränssnitt, det grundar sig även i en redan etablerad standard som användare lätt 

känner igen. 

4.2.1 Etik 

Den sista frågan som ställdes under problemformuleringen innefattar även den etiska frågan, hur statistik 

bör behandlas för att inte kunna kopplas till specifika kunder. Här beslutas företagets stora 

marknadsandel användas och statistiken från alla kunders AdWords-konton sammanställs i form av 

summor och medelvärden för varje sökord. Konsekvensen av detta är att den statistik för varje sökord 

som systemet visar blir den sammanlagda användningen av de ordet genom hela företaget. Den stora 

volymen av data företaget omsätter gör då att de enskilda kundernas statistik blir gömd i mängden och 

kan inte urskiljas. 

En sista nödvändig åtgärd för denna process är givetvis att alla typer av sökord av icke-generisk natur inte 

kan presenteras för användarna. Detta syftar främst på företagsnamn, vilket är vanligt marknadsföra men 

är dock unika vilket skapar en direkt koppling mellan statistik och kund. För att motverka detta måste 

systemet implementera en funktion gömmer alla icke-generiska sökord.  
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5.0 Resultat 

Detta kapitel ämnar belysa hur projektets resulterade applikation uppnår och förhåller sig till de fyra mål 

som definierades under introduktionen. Detta sker i form av en kortfattad beskrivning av de tekniska 

lösningarna för varje delmål, dessa sätts sedan i perspektiv mot arbetets hypotes under kapitel 6.0. För 

ytterligare utförliga beskrivningar om applikationens tekniska uppbyggnad och användarprocesser, se 

Appendix B. 

5.1 Extrahera 

Som beskrivet i kapitel 4.0 så användes en intern applikation hos företaget för att extrahera den AdWords 

statistik som önskas från Google. Denna process formulerades, fungerade som förväntat och skapade 

ingen flaskhals i systemet. Hämtningen av data sker tillsynes med samma hastighet genom applikationen 

oavsett huruvida den interna applikationen används i konjunktion med systemet som formulerats genom 

detta projekt. Kommunikationen sker via HTTP/GET-meddelandet genom företagets interna nätverk, 

dessvärre kräver detta att statistiken hanteras i klartext vilket kan ge upphov till tidsineffektiv hämtning. 

Processen att hämta statistik förutsattes bli en tidskrävande uppgift redan vid projektets start. Mängden 

statistik underskattades alltjämt, och efter ett flertal testhämtningar under arbetet uppskattades 

hämtningen kräva 2-3 månader för att uppnå den datamängd företaget först önskat. Efter denna 

realisation anpassade företaget mängden kunder involverade för att nå en dataextraheringstid på 1-2 

dagar för två år av statistik. 

5.2 Strukturera 

Det huvudsakliga målet med datastruktureringen är att behålla anonymitet för företagets kunder samt 

skapa överblick för varje unikt sökord. Den diskuterade tekniken att slå samman matchande 

sökordsstatistik i summor och medelvärden realiserades utan komplikationer och fyllde sitt syfte. De 

krävda beräkningarna är triviala, dock krävs samtliga mängden data som ska betraktas hållas i minne för 

att göra uträkningarna möjliga. Statistiken betraktas dygnsvis vilket innebär att ett dygn av data för varje 

konto behandlat måste betraktas samtidigt för att utföra beräkningarna. Detta löstes genom dedikerade 

datahanteringstabeller i systemets databas vilka agerar som systemets temporära minnesarea under 

behandlingen av den hämtade statistiken.  

5.3 Lagra 

För lagring användes den metod utvecklarna i fråga haft mest erfarenhet med för att minimera riska att 

stöta på okända problem under arbetet. Tidigare kunskaper inom datahantering och databasdesign 
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bidrog till att det konfigurerades en MySQL-databas där sökordsstatistiken skulle lagras. Tester visade att 

processen för lagring av information i databasen var mycket mer tidskrävande process än vad som först 

förväntats. Det visade sig att överföringen mellan variabler i systemet till lagring i databasen var lika 

tidskrävande som hämtningen av statistik från företagets interna applikation.  

5.4 Presentera 

Applikationens användargränssnitt är en webbapplikation designad efter Googles Keyword Planner 

användningsmönster. Användarmässigt fick systemet positiv respons från företagets konsulter, dessvärre 

utfördes inga större undersökning på applikationens användarvänlighet på grund av brist på tid. För 

vidare beskrivningar om gränssnittets utseende, se Appendix B. Utöver användarvänlighet hos de grafiska 

gränssnittet beskrivs pålitlighet och snabbhet som viktiga faktorer då systemet fyller en plats i den dagliga 

arbetsprocessen. Detta var ett område som oroade, konsulternas sökningar med applikationen kan ge 

upphov till tusentals av mätvärden som måste hämtas från databasen och visas på skärmen. Tidsramen 

för sökningar och hämtningar av denna skala var okänt för utvecklarna, det visade sig att oron var 

obefogade då även stora sökningar genomfördes i loppet av några sekunder. 

  



6.0 Diskussion | 32 

6.0 Diskussion 

Vidare utvärderas de olika lösningarna som används för att uppnå projektets uppsatta mål. Positiva och 

negativa aspekter av lösningarna diskuteras samt vilka nya insikter som gjort under arbetets gång. Sedan 

beskrivs systemets effekter hos företaget för att utvärdera undersökningen i förhållande till projektets 

hypotes.  

6.1 Resultatdiskussion 

Arbetet fullföljdes till stor del helt utan oförutsedda problem och samtliga mål uppfylldes enligt 

metoderna framtagna under projektanalysen. De områden där förbättringar kan önskas är framför allt 

hämtning och lagring. Processerna är funktionsdugliga men borde undersökas efter att ytterligare 

kunskaper erhållits för att effektiviseras. Att dessa steg skulle utgöra stora tidspåfrestningar på systemet 

misstänktes från början, systemet kan för närvarande hämta, strukturera och lagra en vecka av statistik 

från 200 AdWords-konton under loppet av ett dygn. Detta är en acceptabel tidsram då systemet klarar en 

full veckas hämtning under en helg. Hur länge detta fortsätter vara acceptabelt måste begrundas på 

företaget erhåller fler kunder med tiden. Ytterligare hållbarhetsaspekter är indexeringen av data utförd av 

den MySQL databas som använts i systemet. Detta görs per default med en 32-bit integer vilket resulterar 

i maximalt ca 4,3 miljarder värden. Systemet lagrar statistik från och med år 2013 vilket ger 2,5 år av 

statistik förnärvarande i systemet, det resulterar i ca 2 miljarder unika värden. Systemet kan därför endast 

förväntas hålla omkring fem år av statistik med den nuvarande konfigurationen, en plan för hantering av 

gammal statistik eller ny datalagringsteknik måste därför utformas under de kommande åren. 

Effektivisering av hämtningsprocessen är önskad men inga konkreta metoder för att uppnå detta har 

identifierats. Det finns misstankar att hämtning direkt från Google istället för via företagets interna 

system skulle resultera i snabbare uppdateringar av applikationen. Detta är endast spekulationer och 

kräver men kunskap om de olika metoderna tillgängliga för datahämtning från Google. Även om det skulle 

ge upphov till effektivare uppdateringar skulle applikationen då även kunna hantera inloggningsuppgifter 

för alla AdWords-konton vilket skulle sätta ytterligare sekretess krav på systemet. Effektivisering av 

lagringsprocessen är också eftertraktad då detta visade sig vara lika tidskrävande som 

hämtningsprocessen. Utifrån utvecklarnas databaskunskaper bör inte den nuvarande implementationen 

av en SQL databas vara långsam eller ineffektiv. Ytterligare effektiviseringar kring detta skulle därför krav 

mer avancerade kunskaper om stor datahantering och eventuellt distribuerade system. 

Som beskrivet i kapitel 5.0 så gjordes en kompromiss på grund av den enorma tidsskalan för hämtning av 

samtlig statistik från och med år 2013. Detta gjordes för att snabbare ge möjlighet att testa applikationen 

och vara endast temporär. När hämtningen för den mindre målgruppen slutförts fortsatte den stora för 

att till slut ge företaget den fullständiga statistiken.  
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De utsatta målen för applikationen visade sig vara nästintill heltäckande för att realisera systemet. Endast 

en form av funktionalitet saknas i projekts mål, underhållningen av applikationen diskuterades inte 

nämnvärt vid den första analysen av problemformuleringen. De underhållande aspekterna visade sig vara 

hantering av kommande statistik samt AdWords-konton. Den förstnämnda av dessa löstes med 

schemalagda uppdateringar av systemet, den andra med ett simpelt interface för användarna att lägga till 

och ta bort AdWords-konton från systemet. Både användarprocesserna och de tekniska lösningarna för 

dessa finns beskrivna i Appendix B.  

6.2 Applikationens effekter 

De anställda på företaget i fråga ansvarar själva för ett antal kunder och sköter större delen av arbetet 

med sina kunder på egen hand. Detta härstammar från att de anställda är konsulter, de får därför inte ta 

del av kunddata de inte är involverade i. Deras arbetsuppgifter består framförallt av rapportering mot sina 

kunder, där de förmedlar hur kundens kampanjer utvecklas medhjälp av den statistik som finns på deras 

AdWords-konton. Utöver det hjälper konsulterna sina kunder genom att strukturera deras kampanjer 

utifrån prognoser de själva gör med sin egen expertis. Till deras hjälp finns Googles Keyword Planner som 

kan ge en bred uppfattning om hur olika sökord utvecklas med tiden. Denna statistik är inte kontospecifik 

utan ger global statistik, informationen är dock mycket bred och ger inga indikationer på hur den är 

framtagen. Keyword Planner är till grunden ett mycket bra verktyg, dess brister grundar sig i att endast 

statistiken för matchningstypen exakt presenteras samt att dess medelvärdesberäkningar har ett 12 

månaders intervall. Utan grundlig statistik för samtliga matchningstyper och mindre intervall kan 

företagets konsulter inte göra förtroendegivande analyser för sökordstrender. 

Detta skapar en situation där personer jobbar med samma saker, men de kan inte hjälpa varandra med 

den detaljerade statistiken från sina AdWords-konton. Alla tvingas istället utgå från Googles mätningar 

trots att statistiken som då anges är långt från fullständig, eller bara fokusera på statistiken för sina egna 

kunder. Applikationen i detta projekt agerar som företagets egna Keyword Planner, det skapar 

möjligheten för konsulterna att ta del av varandras statistik på ett anonymt sätt. De kan nu veta hur data 

samlas och sammanställs, vilket ger dem bättre underlag för deras prognoser till kunder. Applikationen 

baseras på deras kunders detaljerade statistik vilket gör att denna Keyword Planner innehåller statistik för 

samtliga matchningstyper. Med denna kombination av detaljerade data på en global nivå kan 

konsulternas analyser av sökordstrender förbättras. 

Detta ger också företaget möjligheten att ifrågasätta Googles mätningar. Eftersom företaget hanterar en 

så stor del av den svenska sökordsmarknaden kan de med detta verktyg observera trender för hela 

Sverige. Om Google då rapporterar en snabb prisökning för nästintill samtliga sökord i Sverige kan 

företaget ifrågasätta detta med sina egna mätningar. 
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Applikationen har dock brister, vissa som kan åtgärdas med ytterligare utveckling, andra kan inte 

åtgärdas. Hur effektiv en kampanj är baseras inte bara på hur mycket pengar kunden är beredd att betala, 

vilken position kunden länk hamnar på vid sökningar beror också på hur relevant den är till sökningen. 

Detta gör att ord kan statistiskt sett se ut att ha hög konkurrens, där stora mängder pengar ger mycket 

lite resultat. Men det kan i själva verket innebära att kunderna som marknadsför ordet har en svag logisk 

koppling till själva sökningen. Hur relevanta hemsidor är till olika sökningar är givetvis en 

företagshemlighet för Google och kan inte faktoriseras in i applikationens statistiska undersökningar. De 

data som visas utav applikationen är därför ett medelvärde av kunder med låg och hög relevans till 

sökningar, vilket måste begrundas vid användning av applikationen.  

Googles kontospecifika statistik kan sorteras efter vilken position en länk får vid en sökning. Det gör att 

möjligheten för att kartlägga positioners relevans vid sökningar finns. Applikationen kan därför 

vidareutvecklas till att dela upp statistiken för varje ord beroende på vilken reklam position annonsen får 

vid sökningar. Detta låg utanför ramverket för projektet men är en framtida utvecklingsmöjlighet av 

programmet för att ge konsulterna ytterligare information att göra prognoser med. 

Utöver allt annat så samlar applikationen enorma mängder statistik som kan användas på många olika 

sätt. För närvarande presenteras endast statistiken för företagets konsulter, då de sedan använder sina 

expertkunskaper för att göra analyser. Denna process skulle kunna göras av applikationen och 

presenteras för företagets konsulter i form av grafer och tabeller. Med så stora mängder statistik skapas 

många möjligheter för undersökningar i framtiden, både för applikationen och andra system som 

använder sig av de data som hämtats. 

Att arbetet förankras till hållbarhetsfrågor blir av vikt eftersom lösningen som tagits fram i arbetet skall 

kunna vara gynnsamt för framtida generationer och för jordens ekosystem. Om systemet får förväntad 

effekt kan konsulterna, genom erhållen detaljerad statistik, analysera faktorer som leder till sökords 

framgång vid annonsering. Detta möjliggörs då sökordsstatistiken visar de viktiga nyckeltalen i 

applikationsplattformen. En sådan effekt bidrar till att den ekonomiska hållbarheten stärks, genom att en 

mängd arbete kan resultera i ett säkrare resultat. Då applikationsplattformen visar assimilerad statistik 

(det vill säga från alla kunder, utan spårbarhet till varje kund) för samtliga AdWords-konto får konsulterna 

en gemensam utgångspunkt att utgå ifrån när de skall diskutera arbetet kring sökord och dess optimering. 

Denna möjlighet kan leda till ökad social hållbarhet genom att samtliga som jobbar med 

sökmotormarknadsföringen blir inkluderade i det arbete som berör strategier för sökord och 

annonsering. En sådan inklusion kan, förutom ett förbättrat arbete i företagets processer, också leda till 

andra möjligheter, såsom bättre förbättrade relationer mellan anställda. Systemets interaktion har 

utformats efter Googles Keyword Planner, vilket borde ge ökad acceptans hos de som kommer att 

använda systemet. 



35 | 6.0 Diskussion 

Genom att applikationsplattformen utvecklades med befintlig utrustning som erhölls i samband med 

projektets start har fotavtrycket kunnat minskas på miljön för det arbete som gjorts. Detta kan vara ett 

rimligt antagande då distributionen av det fotavtryck som gjorts för tillverkningen av utrustningen sprids 

ut på längre tid. Även det faktum att plattformen driftsattes i redan befintliga system hos 

uppdragsgivaren är något som stärker den ekologiska hållbarheten. Givet att arbetet faktiskt 

effektiviseras så kan det betyda lägre användning av elektronisk utrustning för att erhålla ett visst 

resultat, vilket då också kan ge förbättrad ekologisk hållbarhet. 

6.3 Hypotestest 

Den huvudsakliga frågan projektet ämnades besvara var om den komplexa problematiska situationen 

beskriven i kapitel 1.2 kunde lösas med en applikation. För att undersöka detta formulerades tre frågor 

som behövde besvaras för att ge förståelse för problemet och lösningen. Dessa frågor gav upphov till fyra 

objektiva mål den tänkta applikationen behövde uppfylla. Samtliga av dessa mål kunde uppfyllas under 

projektet tillsammans med de ytterligare behoven som urskildes under arbetets gång. Utifrån konsulters 

beskrivningar tycks hypotesen bevisats som sann, dock med ett antal brister som beskrivs i kapitel 6.1 och 

6.2. Hypotesen löd att företaget skulle erhålla den detaljerade statistiken från AdWords med den bredare 

omfattningen hos Googles Keyword Planner, detta uppnåddes som beskrivet genom att sammanställa 

företagets alla AdWords-konton. Det var redan känt att detta endast kunde bli en estimering av 

sökordsmarknaden, frågan är då om denna estimering är bra nog. Konsulterna tycks anse att så är fallet.         
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7.0 Slutsatser 

Detta kapitel sammanfattar den insats som rapportens innehåll avser och syftar till att spegla reflektioner 

och tankar för det arbete som gjorts, men även spekulationer som görs för rekommendationer om 

framtida arbete. Alla slutsatser förankras till såväl inhämtad teori som upptäckter som gjorts under 

studiens gång, där metod och implementeringsfasen också blir centrala delar. 

7.1 Resultat 

Efter uppdragsgivarens mål har det formulerats ett system som ger nya möjligheter till analys av 

sökordstrender. Genom att noggrant ha analyserat befintliga förutsättningar mot de som erhålls i den nya 

applikationen tros det finnas grund för en metod där användare på företaget kan optimera hanteringen 

med den annonsering som görs inom Googles sökmotor. Slutsatsen begrundar sig på faktumet av de 

begränsningar som råder med Googles Keyword Planner. En sammanfattande beskrivning av detta 

verktyg är att den ska ge inspiration och estimat kring sökord. Dessa möjligheter erhålls dock endast på en 

global nivå, det vill säga för alla sökningar som kunnat indexeras för sökordet, och visar endast statistik 

för sökordet när matchningstypen har var så specifik som möjligt (se kapitel 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3). Vidare så 

formuleras inte statistiken för några viktiga nyckeltal, utan endast för en uppskattning för hur många 

sökningar som gjorts på sökord. Att bara kunna se trafikvolym ger inte tillräcklig god insikt i hur 

sökbeteendet ser ut. 

Genom den nya applikationen kan företaget, genom nyttan av sin position på marknaden, få 

uppskattningar och estimat för alla de sökord och matchningstyper som genererats genom kundernas 

AdWords-konton. Framför allt så erhålls statistiken med alla viktiga nyckeltal, vilket gör det möjligt för 

företaget att få bättre insikt i vilka faktorer det är som bidrar till ett sökords framgång. För att få denna 

inblick behöver företaget inte längre sammanställa information från separata annonseringar, all 

information har centraliserats till en plattform där data kan erhållas. Förutom att applikationen ger 

möjligheten till fördjupat analys på en högre nivå kan det även argumenteras för att möjligheterna som 

applikationen erbjuder bidrar till att arbete kan bli mer hållbart. Att företagets analyser i applikationen 

kan få speciellt bra effekt möjliggörs just av det faktum av att företaget tillhör bland de största i 

branschen som sysslar med sökmotormarknadsföring. 

7.2 Effekter 

Givet projektets omfattning och bestämda längd fanns inte möjlighet till att mäta eller studera de effekter 

som kunnat uppstå i samband med applikationens implementation och genomförande. Varför detta är av 

vikt har att göra med att projekt av denna karaktär behöver förankras till så mycket mätbar data som 

möjligt i syfte av att validera framgången av dess resultat. Det blir synnerligen viktigt eftersom funktion 
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och prestation hos de konsulter som arbetar med sökmotormarknadsföringen bedöms med resultat som 

kan produceras genom framgången i arbetet med att hantera annonseringar och dess sökord. 

Utöver de effekter som kan mätas i samband med användningen av verktyget skulle det även behövas 

uppföljande mätningen på effekten av den datamängd som extraheras från Googles API. Applikationens 

uppbyggnad bör, i så stor utsträckning det går, anpassas för de variabler, den information och den miljö 

som utgör dess grundläggande förutsättningar. I takt med att datamängden växer saknas det vetskap om 

hur detta kommer påverka den implementerade miljön. 

7.3 Utvärdering 

Då merparten av projektets arbete utgjordes av att formulera och realisera själva studien och 

applikationen så fanns inte möjligheten att utvärdera applikationen i tillräckligt många stadier som var 

förankrade till själva användningen. Utvärdering gjordes endast med ett fåtal personer. Det är även 

viktigt, för projektets framgång, att användarna kan acceptera det resultat som applikationens realisation 

utgör. Att användarna accepterar systemet är en förutsättning för att den ska betraktas som användarbar 

och för att arbetet i sin utsträckning skall bli hållbart. Det beskrivs i kapitel 6.3 att företaget kan acceptera 

sättet som applikationen kan presentera statistik på, vilket också kan härledas till en nivå av acceptans för 

applikationens användningsmodell.  

7.4 Framtida arbete 

Resultaten som presenterats genom denna studie kan användas som förutsättning för vidareutveckling. 

Som rekommendation anses det att följande behöver göras för att komplettera studien och förbättra de 

förutsättningar som gäller för den applikation som realiserats: 

 Gör ytterligare analyser på hur datamängderna kan komma att påverka applikationens 

användning och specificera tydligare vilka krav som är optimala för att systemet skall kunna 

opereras. I förankring, definiera tydliga användarscenario i syfte av att testa systemets prestanda 

för att säkerställa en hög grad av användning. 

 Genomföra fler iterationer i applikationens utveckling i syfte av att förbättra användarbarheten. 

Utvärdera det i samband med metod där intervju blir en central del i undersökningen om hur 

användare på företaget upplever applikationen och dess möjligheter till förbättrad analys. 

 Förankra syftet med applikationen till det mål som konsulterna själva har, i syfte att hitta en 

process som kan förankras till deras arbetsuppgifter. 
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 Utveckla prognosmodeller genom att analysera trender under de flertal år som nu har tillgänglig 

statistik. 

 Genomför mätningar för att jämföra ett läge A med läge B, där A motsvarar dagens arbetsresultat 

och prestationer och B motsvarar de resultat och prestationer som kunnat genomföras med den 

nya applikationen. 

 Analysera sökorden ytterligare genom att dela upp statistiken på de olika sökpositioner en länk 

kan få vid sökningar. Detta kan vara en mycket viktig undersökning eftersom konkreta analyser 

inom detta inte utförts tidigare. Det är fullt möjligt att göra dessa beräkningar genom 

modifikationer av systemet.  

 Det finns värde i stora mängder data, applikationen som skapats för det här projektet hanterar 

miljarder av unika värden för olika sökord vilket kan ge upphov till en mängd med undersökningar 

och analyser. Detta är ett område som inte utreds här, men framtida utvecklingar av systemet 

skulle kunna automatisera delar av de analyser som nu utförs av företagets konsulter. 

 Utökning till flera sökmotorer, vilket kräver stora förändringar av datahämtningen för systemet 

med mycket lite vinst då Google står för en så stor del av marknadsvärdet i de marknader som 

företaget i fråga har huvuddelen av sin verksamhet. 

 Undersöka applikationens långvariga underhåll. Det blev känt under arbetets gång av den 

nuvarande implementationen av databas och tidsaspekter för hämtning kanske inte är accepterar 

i framtiden då företaget hantera ett större antal AdWords-konton.  
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Appendix A – Intervju 

Search Engine Marketing (SEM) konsulter utgör användarna av projektets applikation. Denna intervju 

utförds för att ytterligare klargöra hur de jobbar och ge insikt i deras behov. Frågor och svar är inte exakta 

skildringar, utan en återberättelse utifrån intervjuarens förståelse av samtalet. 

 

Vad gör SEM konsulter? 

Huvuduppgiften är att sköta kunders olika reklamkampanjer som riktar sig mot sökmotorer. Google 

AdWords utgör det absolut störta biten av detta, men Bing och andra sökmotorer används också. 

Specifika arbetsuppgifter härstammar utifrån denna uppgift. För det mesta hämtas underlag för kundens 

månadsrapporter, sammanställning av kundens sökordsstatistik, prognoser och analyser av tender. 

Rapporterna ger kunden skräddarsydd information om hur deras marknadsförda sökord beter sig samt 

konsultens rekommendationer för framtiden.  

Exempel: Sökord X har under en längre tid har kostat 5kr per klick och varigt en gynnsam kampanj för ett 

företag. Plötsligt höjs priset för att marknadsföra X dramatiskt till 10kr per klick.  

SEM konsulten kan märka detta snabbt och beräkna om kampanjen kommer vara lönsam i framtiden. 

Konsulten rapporterar till kunden och föreslår en förändring, X tycks kanske inte vara vinstgivande länger. 

Istället kan sökordet Y rekommenderas som enligt samlad statistik skulle generera mycket trafik till 

kunden billigare. 

På så vis kan SEM konsulten inte bara hantera kundens önskade kampanjer, utan också påvisa möjliga 

affärsutvecklingar genom sökordstrender. Kunden kan anpassa sitt utbud för att matcha de trender 

konsulten observerar. 

Vilka är de största utmaningarna för SEM konsulter? 

Eftersom SEM är en så ny marknad är det många kunder som inte förstår hur det fungerar. Därför 

kommer de största utmaningarna ifrån kundens attityd mot konsulten. Kunden vill kunna lägga upp en 

fast plan under en längre tid, men denna nya marknad skiftar så fort att detta är svårt att genomföra. 

Exempel: Om kunden lägger upp en plan för 12 månader och X antal kronor så finns det inga garantier att 

kampanjen kommer fungera lika bra om 2 månader.  

Planen måste hållas levande eftersom folks sökningar, konkurrenters kampanjer och Google, alla 

förändras hela tiden. Stora konkurrenter flyttas automatiskt högt upp vid sökningar på grund av deras 
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höga relevans till kundens sökning, utöver det kan de lägga stora pengar på sin marknadsföring vilket gör 

att de kontrollerar marknaden nästan helt. För att motverka detta måste de flesta kunder hålla sina planer 

flexibla, anpassa sig efter de sökningar som genererar mest trafik för minst pengar. 

Kunder kan också ha svårt att bestämma sig för vad de vill uppnå med sina kampanjer. Ena dagen kan de 

vilja ha en effektiv kampanj, en som genererar många köp för lite pengar. En annan dag vill de bara få så 

mycket trafik som möjligt, utan hänsyn till faktiska köp. 

De största utmaningarna för konsulterna är därför att skapa flexibla kampanjer som kan hållas relevanta, 

samtidigt som de måste hålla dessa anpassade utifrån kundens behov.  

Vad är en Keyword Planner? 

Det är en applikation som visar statistik för olika sökord. Utan en Keyword Planner har konsulterna endast 

tillgång till statistiken på sina egna sökord, antal visningar, klick på länkat etc. Keyword Planners är därför 

viktiga då de visar den sammanställda statistiken för sökord mellan alla konton. Det hjälper konsulterna 

att få inspiration till nya sökord samt att kunna analysera trender. 

Används Googles Keyword Planner idag? 

Ja, eftersom det är det ända alternativet. Den används för att kunna få en bred uppskattning om vad olika 

sökord kan kosta och generera.  

Vilka brister har Googles Keyword Planner? 

Verktyget är byggt för att vara väldigt översiktligt, det data som visas är för generell. Konsulterna vill ha så 

specifik data som möjligt för att kunna göra så exakta analyser som möjligt. Google redovisar inte heller 

hur statistiken samlas, många gånger vill konsulter ifrågasätta den rapporterade statistiken då den inte 

tycks pålitlig, vilket nu är omöjligt. 

Vilka specifika förbättringar kan göras på Googles Keyword Planner? 

Den statistik som ges på sina egna AdWords kampanjer är mycket mer detaljerade, estimat på sina redan 

gjorda kampanjer är därför mycket mer pålitliga. Om statistiken från en Keyword Planner var lika 

detaljerad skulle det underlätta att göra estimat på utökningar av sina kampanjer. 

”Inspirationsfunktionalitet” skulle också kunna utvecklas. Det är en enormt viktig faktor att kunna hitta 

relevanta sökord till sina kampanjer. Om verktyget kunde ge mer hjälp att finna aktiva sökord som är 

relevanta till konsultens kampanjer skulle det underlätta för konsulterna att analyser uppkommande 

trender och göra strategier. 
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Appendix B - Arkitekturdokument 

1.0 Inledning 

Detta dokument beskriver implementationen för det system som extraherar, strukturerar, lagrar och 

presenterar sökordsstatistik från Google AdWords. Genom en mängd representationer erhåller individer, 

genom detta dokument, de olika aspekterna av systemets arkitektur med dess olika designval. 

Applikationen är utvecklad med Java EE [47]. 

1.1 Syfte 

Förutsättningen som erhålls med dokumentet är att användare med lämplig teknisk kunskapsnivå, skall få 

insikt i systemets uppbyggnad och kunna vidareutveckla, anpassa och supportera systemet i den 

organisations som systemet implementeras hos. Dokumentet har även syftet av att belysa olika designval 

som är viktiga för systemets uppbyggnad, i målet om att upprätthålla en fortsatt god standard i systemets 

livscykel. 

1.2 Omfattning 

Dokumentationen beskriver viktiga strukturella val som är signifikanta för applikationens definition. Dessa 

strukturella val har sin utgångspunkt i användarprocesserna, vilka formulerats för att ge applikationens 

realisation en tydlig förankring till berörda individers arbete med systemet. Detta kan, i sin utsträckning, 

även inkludera processer som behövs som förutsättning för att användarprocesserna skall kunna fungera. 

1.3 Referenser 

Hänvisning till de referenser som används i detta dokument återfinns i referenslistan för 

projektrapporten.  
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2.0 Funktionell vy 

Avsnittet belyser några av de viktiga funktionella möjligheter som användare har med applikationen och 

förankrar till syftet med systemets formulering. 

2.1 Sökordsplanering 

Huvudoperationen för applikationens användningsområde realiseras i den process där användaren önskar 

finna sökordsstatistik från de data som ackumulerats i systemets databas. Via gränssnittet formulerar 

användare sin sökparameter som består av ett datumintervall, en mängd sökord användaren önskar finna 

statistik för, samt landet där data har uppkommit. Förmedlar användare en felaktig parameter, 

exempelvis en sådan där datumintervallet är felaktigt definierat, så notifieras detta via det befintliga 

gränssnittet. Bild på skärmsnittet återfinns i figur 4. 

 

Figur 4 - Skärmbild på sökordsplanering i webbapplikationen 

När användaren sedan formulerat en korrekt parameter så kan sökningen i systemets databas göras. Ett 

resultat med statistik returneras till användarens vy. Från vyn har användare möjlighet att göra ytterligare 

operationer, såsom att hämta statistik i olika tidsdimensioner. Statistiken kan hämtas per datum, vecka 

och månad. Användare kan även exportera statistik till Excel-filer. En bild på hur statistiken visas syns i 

figur 5. 

 

Figur 5 - Exempel på statistik från vyn 
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2.2 Administration av AdWords-konton 

Som stöd till att kunna reglera vilken information som hämtas till systemets databas, det vill säga från 

vilka AdWords-konton statistik skall hämtas ifrån, så erhålls en vy där användare kan hantera tillgängliga 

konton och dess status. Ett konto som är aktivt hämtas det statistik för när systemets integrationstjänst 

påbörjar datahämtning. Motsatsen, det vill säga att data inte hämtas, sker när kontot är inaktivt. Samma 

effekt erhålls när kontot inte finns i listan alls, dock så kan inte användaren i det fallet reglera när ett 

sådant konto skall bli aktivt utan att först lägga till kontot i listan. Vyn syns i figur 6 och i figur 7 finns en 

bild på funktion för att lägga till ett nytt konto i listan. 

 

Figur 6 - Skärmbild på kontovyn med dess olika funktioner 

 

Figur 7 - Skärmbild på funktion för att lägga till ett AdWords-konto 
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2.3 Funktionalitet för filtrering 

En viktig funktion för hanteringen av känslig information återfinns i filterfunktionalitet i 

webbapplikationen. Ett filter gör att samtliga sökningar som på något sätt innehåller filtertermen tas bort 

från det resultat som användare erhåller. Till exempel är detta av vikt då önskan är att filtrera bort 

sökordsstatistik som kan vara varumärkeskänslig. Filtervyn syns i figur 8 och funktion för att lägga till ett 

nytt filter syns i figur 9. 

 

Figur 8 - Skärmbild på filtervyn och dess funktioner 

 

Figur 9 - Skärmbild på funktion för att lägga till ett nytt filter 

2.4 Hantera schemainställningar 

En tjänst i applikationsplattformen hämtas periodvis data från de aktiva AdWords-konton i databasen. 

Schemavyn ger möjlighet för användare att reglera under vilken dag och tid som hämtningen skall 

genomföras. Vyn för schemainställningarna visas i figur 10, och hanteringen av schemainställningarna 

visas i figur 11. 
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Figur 10 - Skärmbild på schemavyn med dess funktioner 

 

Figur 11 - Skärmbild på funktion för att registrera ett nytt schema 
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3.0 Designvy 

Avsnittet ämnar att beskriva systemets uppbyggnad med dess olika lager. Det beskriver också några 

designval och ett par principer som skall efterlevas när applikationen anpassar, vidareutvecklas och 

supporteras. Målet är, att med denna typ av struktur, få en applikation där det finns en hög 

sammanhållning och låg koppling mellan systemets komponenter som samtidigt är enkelt att underhålla 

och vidareutveckla. Systemets konceptuella representation visas i figur 12. 

ANVÄNDARE

DATABAS

XHTML-SIDOR INTERNET MANAGED 
BEANS

CONTROLLERS

DAO

VIEW WEB PRESENTATION BUSINESS INTEGRATION RESOURCE

INTERNT 
SYSTEM

ADAPTER

 
Figur 12 - Konceptuell representation över systemets design, med dess olika lager och komponenter 

3.1 View 

En användares session utgörs av den koppling som erhålls när användaren får åtkomst till systemets vy 

genom webbläsaren. Varje sådan session är unik för varje användare, vilket betyder att data som 

förmedlas från och till systemets kärna kan vara sådan information som är speciellt genererad för just den 

specifike användarens önskemål. Transaktioner mellan användaren och systemet görs med 

grundläggande HTTP-protokoll, som i sin utsträckning kan vara både synkrona och asynkrona. I en 

tydligare definition beskrivs det att synkroniserade transaktioner görs med grundläggande HTTP 

Metoddefinitioner [48] medan asynkrona transaktioner görs med AJAX [49]. 

Genom att realisera asynkrona kommunikationsmöjligheter mellan användaren och systemet så erhålls 

ett mer dynamisk gränssnitt där objekt i webbläsaren och sessionen kan uppdateras oberoende från 

varandra. Förutom faktumet att det kan bidra till en bättre användarupplevelse så finns även ett viktigt 

arkitekturellt mål med utformandet. Antal förfrågningar till systemet kan minskas och därav finns 

potential att minska belastningen på systemet. Webbapplikationer med denna typ av utformning, det vill 

säga webbapplikationer som använder asynkron kommunikation, är oftast snabbare än dess fullständig 

synkrona motsvarighet [50]. 
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3.2 Presentation 

En mängd XHTML-sidor representerar den vy som användare till systemet använder vid kommunikation 

till systemet. Samtliga sidor konstrueras med JSF, vilket möjliggör dynamisk konstruktion av sidorna med 

hjälp av JSF-syntax och Java-kod. JSF har en stor mängd publikt tillgänglig dokumentation [51] och valdes 

av anledningen att ramverket stödjer PrimeFaces [52]. Användningen av PrimeFaces gör att webbsidor 

som utgör användares gränssnitt kan utökas med rikare funktionalitet utan att kompromissa med det 

arbete som krävs för att utforma sådana webbsidor [53]. Exempel på sådan funktionalitet kan vara 

asynkrona komponenter som bland annat kan utföra validering av fält och formulär i webbläsaren. 

Varje XHTML-sida använder en kombination av funktionalitet från både PrimeFaces och Bootstrap [54]. 

Syftet med användningen av Bootstrap är att säkerställa enhetlig utseende på webbsidorna för samtliga 

enheter, samtidigt som det översiktliga formatet beträffande hemsidans grafiska profil erhålls. Ett 

exempel på användningen av JSF, PrimeFaces och Bootstrap syns i figur 13. 

 

Figur 13 - Exempel på användning av JSF, PrimeFaces och Bootstrap i en webbsida i applikationen 

Som gränssnitt mot systemet har användaren, genom webbsidorna, tillgång till en mängd metoder i 

presentationslagrets klasser. Dessa klasser utgörs av så kallade Managed Beans, vilket är klasser med en 

koppling till applikationens status som ger ett gränssnitt mot systemets underliggande lager. Via dessa 

klasser förmedlas information till och från presentationslagret. Samtliga Managed Beans i denna 

implementation deklareras med flaggan @SessionScoped, för att tydliggöra för systemet att varje 

användare skall erhålla en unik uppsättning av dessa klasser när en session startas. Användarens tillstånd 

är alltså helt unikt. Översikten för vilka sidor som har åtkomst till vilka klasser i presentationslagret visas i 

figur 14. 
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Figur 14 - Modell över sidor med åtkomst till olika klasser i presentationslagret 

Varje komponent i presentationslagret fyller en specifik funktion, och skall i störst möjliga mån efterföljas 

då applikationens funktionalitet utökas eller modifieras. Beskrivningen redovisas i tabell 2. 

Namn Typ Beskrivning 

index XHTML 
Förser användare med ett gränssnitt för att kunna finna 

sökordsstatistik 

accounts XHTML 
Ger användare möjligheten att konfigurera vilka konton som data 

från Google AdWords skall hämtas för 

filter XHTML 

Används för att reglera vilka sökord som visas i den statistik som 

användare kan erhålla, t.ex. kan sökord med koppling till 

varumärke filtreras bort via denna vy. 

schedule XHTML 

Möjliggör konfigurering av det schema som används för när 

integrationstjänsten i systemet hämtar statistik från Google 

AdWords. 

QueryView 
Managed Bean 

@SessionScoped 

Förser överliggande lager med metoder för att validera 

användarparameter och för att skicka och ta emot data rörande 

statistik, kontoinformation och filter från underliggande lager. 

AdWordsView 
Managed Bean 

@SessionScoped 

Förser överliggande lager med metoder för att justera schemat för 

när systemets integrationstjänst skall hämta sökordsstatistik från 

Google AdWords. 

Tabell 2 - Beskrivning över komponenter i presentationslagret 
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För systemets totala sammanhållning är det viktigt att klasserna i lagret endast används för att validera 

användares parameter och för att ta emot och vidarebefordra anrop till och från underliggande lager i 

systemet. 

3.3 Business 

En del av den funktionalitet som härrör applikationens affärslogik återfinns i det så kallade affärslagret. I 

detta lager är de primära operationerna kring att förmedla information mellan presentationslagret och 

underliggande integrationslager. Operationerna finns definierade i så kallade Controller-klasser. 

Operationerna i dessa klasser får endast förmedla information mellan lager och tillgängliga 

verktygsklasser (Utility). Dessa klasser ska således inte modifiera någon information som passerar dess 

metoder. Samtliga klasser som vill kommunicera till lager de inte direkt har kontakt med skall använda 

Controller-klasserna. Med denna segmentering minskas kopplingen mellan gällande lagerna, då klasser i 

presentationslagret hanterar användares specifika tillstånd medan Controller-klasserna är tillståndslösa. 

Således har dessa klasser flaggan @Stateless sin klassdefintion. Interaktionen mellan överliggande lager 

och affärslagret visas i figur 15. 

 

Figur 15 - Modell över interaktionen mellan presentationslagret, affärslagret och tillgängliga verktyg 

Varje Controller-klass i affärslagret har en väldigt specifik funktion. Såvida inte konventionen för 

applikationen förändras, så behålls denna struktur då funktionalitet skall förändras, modifieras, tas bort 

eller läggas till. Dessa klassers funktionalitet redovisas i tabell  
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Namn Typ Beskrivning 

QueryController 

Stateless Bean 

@Stateless 

@TransactionManagement( 

TransactionManagementType.CONTAINER) 

Agerar som presentationslagrets 

gränssnitt mot integrationslagret 

och förser funktionalitet för att 

hämta sökordsstatistik, hantera 

AdWords-konton samt hantera 

filter 

AdWordsController 

Stateless Bean 

@Stateless 

@TransactionManagement( 

TransactionManagementType.CONTAINER) 

Agerar som presentationslagrets 

gränssnitt mot integrationslagret 

och förser funktionalitet för att 

hantera schemainställningarna för 

när systemets integrationstjänst 

skall hämta sökordsstatistik från 

Google AdWords 

UpdateController 

Stateless Bean 

Startup 

@Stateless 

@TransactionManagement( 

TransactionManagementType.CONTAINER) 

Förser applikationsmotorn med en 

klass som vid start av systemet 

sätter igång en tjänst som hämtar 

data efter gällande 

schemainställningar. Klassen 

anropar AdWords-adaptern i 

integrationslagret och förmedlar 

hämtad statistik till 

integrationslagrets 

databasgränssnitt. 

Tabell 3 - Tabell över definierade klasser i affärslagret 

Controller-klasser som begär åtkomst till integrationslagrets databasgränssnitt får även flaggan 

@TransactionManagement(TransactionManagementType.CONTAINER). Genom användningen av denna 

flagga erhåller klassen möjlighet att kommunicera med det underliggande integrationslagrets 

databasgränssnitt. Genom att flaggan @TransactionAttribute(TransactionAttributeType.REQUIRES_NEW) 

deklareras det att ett anrop till berörd metod skall resultera i att en transaktion i containern påbörjas. Det 

säkerställer också att transaktioner endast räknas som fullföljda då metodanropet returneras och avslutas 

på ett korrekt sätt. I de fallen att något oväntat fel inträffar, så kommer gjorda transaktioner mot 

databasen att ångras och stadiet på informationen i databasen återställs. Ett exempel på en metod som 

påbörjar en transaktion i en Controller-klass visas i figur 16. 
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Figur 16 - Exempel på metod i klassen QueryControllers, vars funktion hämtas sökordsstatistik från databasen (via 

integrationslagret) som är strukturerad per dag 

3.4 Integration 

Mot plattformens underliggande resurser finns integrationslagret, ett lager som förser det överliggande 

affärslagret med ett gränssnitt mot dessa tjänster. Funktionaliteten som erhålls i detta lager definierar 

merparten av systemets affärslogik och är kritisk för systemets funktionella integritet. Affärslagrets 

interaktion mot integrationslagret visas i figur 17. 

 

Figur 17 - Modell över relationen mellan affärslagret och integrationslagret 

Inom integrationslagrets paket erhålls klasser som erbjuder ett gränssnitt mot systemets egen databas, 

samt klasser som möjliggör hämtningen av sökordsstatistik från Google AdWords. Gränssnittet mot den 

lokala databasen fås genom en mängd DAO-klasser. En DAO (Data Access Object) ansluter till databasen 

genom plattformens aktuella Persistence Context, och kan genom en mängd entiteter (vilka 

representerar tabeller i databasen), utföra transaktioner mot databasen. Användningen av så kallade 

DAO-klasser ger tydlig abstraktion och inkapsling, samtidigt som implementationen i affärslogiken får 

större transparens då den inte behöver veta några specifika uppgifter om databasen den gör 

transaktioner mot. Abstraktionen förenklar migrering samt att det blir enklare att underhålla och hålla 
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kodkomplexiteten låg då denna typ av affärslogik endast finns i i integrationslagret [55]. Denna 

arkitekturella definition skall efterföljas då funktionaliteten förändras. 

Det framgår av definitionen för affärslagret att transaktioner påbörjas i Controller-klasserna. Metoder i 

DAO-klasserna deklareras med flaggan @TransactionAttribute(TransactionAttributeType.REQUIRED), vilket 

ställer krav på att överliggande lager, det vill säga presentationslagret, måste påbörja transaktionerna. 

Samtliga transaktioner mellan dessa lager paketeras i objektgränssnitt, vilka kallas för DTO (Data Transfer 

Object). Definitionen för dessa DTO-objekt finns under systemets modellpaket, vilket förutom dessa 

klasser även innehåller definitionsklasser för de entiteter som speglar mot systemets tabeller i databasen. 

Dessa entiteter kan, genom den IDE (Integrated Development Environment, integrerad utvecklingsmiljö) 

som systemet finns inläst i, skapas direkt från databasens tabelluppsättning. För denna implementation 

skall detta göras, då tabelldefinitionerna och relationerna konfigureras automatiskt då denna procedur 

körs. Ett exempel på en entitetklass i systemet visas i figur 18. 

 

Figur 18 - Utdrag av kod från entiteten KeywordStatistics, som förser Persistance Context med O/R Mappning till motsvarande 
tabell i databasen 

Likt Controller-klasserna i affärslagret så är DAO-klasserna tillståndslösa. I och med att de endast 

behandlar detta finns inget behov av att spara specifika tillstånd. Tillståndsdata sparas endast i 

presentationslagrets klasser. En sammanfattning över DAO-klasserna finns i tabell 4. 

Namn Typ Beskrivning 

QueryDAO 

@Stateless 

@TransactionManagement( 

TransactionManagementType.CONTAINER) 

Gränssnitt för att behandla 

transaktioner relaterat till 

sökordsstatistik, konto- och 

filterhantering 

AdWordsDAO 

@Stateless 

@TransactionManagement( 

TransactionManagementType.CONTAINER) 

Hanterar transaktioner för 

hämtningar från AdWords och 

schemainställningar 

Tabell 4 - Tabell över DAO-klasser och dess funktion i systemet 
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Utöver att agera som gränssnitt mot implementationens databas innehåller också detta lager den 

funktionalitet som behövs för att extrahera statistik från Google AdWords. Definitionen för dessa klasser 

framgår i tabell 5. 

Namn Typ Beskrivning 

AdapterScheduler 
@Singleton 

@Startup 

Instansierar sig själv vid uppstart och erhåller, tillsammans 

med klassen UpdateController i affärslagret, funktionalitet 

för att på schemalagd basis hämta statistik från Google 

AdWords via systemets adapter. 

AdwordsAdapter Standard Object 

Förser systemet med en adapter för att över HTTP-protokoll 

hämta statistik från Google AdWords via företagets interna 

system. Hämtningarna inkluderar logik för att tolka det 

textuella resultatet som återfås via HTTP/GET-metoden till 

en mängd som representerar primitiva data. 

Tabell 5 - Sammanställning över klasserna som är viktiga för datahämtningen från Google AdWords 

Efter adaptern- och schemaklassens definition skall databasen innehålla data som inte är mer än en 

månad gammal. Anledningen till varför det inte får vara nyare data än så har att göra med 

sökordsstatistiken och ett specifikt nyckeltal (CPA, Cost Per Acquisition, Kostnad per köp). Detta nyckeltal 

beskriver förhållandet mellan kostnaden för ett sökord och hur många köp som sökorder lett till. 

Informationen om när ett köp har gjorts uppdateras för sökordet när köpet har genomförts, vilket kan ta 

upp till 30 dagar efter det att köpet registrerats. 

I och med att mängden sökordsstatistik kan vara stor så hämtas statistiken per dag och bekräftas sedan 

mot databasen. När hämtningen för en dag har gjorts går tjänsten över till nästa dag, ända tills den nått 

dagens datum minus 30 dagar. Anledningen till detta arkitekturella val ligger i att minnesallokeringen för 

den data som hämtas skall bli så liten som möjligt. Tidigare tester avslöjade att hämtningar på stora 

intervaller hade stor påverkan för systemets prestanda. 

För att statistiken skall kunna erhållas per land så hämtas först och främst kampanjerna som 

sökordsstatistiken har generats för, vilka innehåller landet där sökorden har köpts för. När 

kampanjinformationen begärs från AdWords skall intervallet vara mycket större än det för 

sökordsstatistiken, då datumintervallet i denna hämtning matchas mot kampanjens startdatum och 

slutdatum. För vissa AdWords-konton finns bara behov av en kampanj och den kan ha administrerats 

sedan kontot har registrerats. När kampanjerna hämtats begärs sökordsstatistiken. Vid hämtning matchas 

sökorden mot den kampanj där den haft sitt ursprung och på sådant sätt erhålls landet. Den hämtade 

data för kampanjerna och sökordsstatistiken lagras i temporära tabeller. Den tredje processen som 

startas upp härrör att flytta över informationen om sökordsstatistiken till primärtabellen, där den 
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selekteras utan relation mot kampanjerna, vilket tar bort spårbarheten mot statistikens ursprung. Logiken 

för denna selektering finns i klassen AdWordsDAO. 

Informationen som hämtas via HTTP/GET-anropet erhålls som text, vilket kräver en mekanism för att 

tolka resultatet till primitiva data. Som stöd till adaptern finns i modellpaketet en klass vid namn 

ColumnDefinition. Klassen innehåller definitioner för hur textresultatet vid hämtning av kampanjer och 

sökordsstatistik skall tolkas. Mer specifikt så innehåller den två HashMaps, vilka specificerar vad varje 

kolumn i resultatet har för datatyp. Den generella processen visas i figur 19. 

 

Figur 19 - Process över tolkningen av de textuella data som hämtas från AdWords 

För att kunna åstadkomma detta behövs kännedom kring hur textresultatet ser ut och vilken typ av data 

som kolumnerna i resultatet har. Högst upp i rapporterna som fås från AdWords API finns namnen på 

kolumnerna. Dessa namn ska sedan, i klassen ColumnDefintion, mappas mot den datatyp som kolumnens 

värde skall tolkas till. Adaptern innehåller sedan den logik som krävs för att sätta ihop informationen till 

något som kan registreras i databasen. 

3.5 Resource 

Databasen och det system som används för att hämta statistiken från AdWords finns inom resurslagret. 

DAO-klasserna och adaptern inom integrationslagret använder dessa resurser. Modellen över 

användningen visas i figur 20. 
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Figur 20 - Modell över relationen mellan klasser i integrationslagret och tillgångar i resurslagret 

Den databas som sökordsstatistiken lagras i är en MySQL-databas. Det interna systemet saknar väsentlig 

teknisk koppling till det systemet som detta dokument beskriver, annat än fallet då det används för att 

hämta sökordsstatistiken till databasen. 

4.0 Användarprocesser 

För systemets utveckling är det viktigt att framtagandet sker utefter de användarprocesser (Use-Cases) 

som gäller för användningen av applikationen. Detta avsnitt ämnar till att belysa de processer som är 

relevanta för den befintliga formen av systemet. 

4.1 Hämta sökordsstatistik 

Huvudprocessen för systemets användning återfinns i det fall en användare önskar finna information om 

sökordsstatistik. Användaren är en individ som har intresse av denna statistik. För att en sökning skall 

kunna genomföras behöver användaren definiera tre parameter med följande villkor: 

 Ett intervall med start- och slutdatum för den period där statistiken skall hämtas ifrån. Denna 

parameter är endast giltig om och endast om intervallet är fullständigt, startdatumet inte är 

senare än slutdatumet och formatet på datumet är korrekt. 

 En mängd med sökord definierade, där flera sökord skrivs på varsin egen rad i textarean. 

 Ett land för var sökstatistiken har haft sin uppkomst definierats. 
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Sökparametern vidarebefordras till tillståndsklassen QueryView i presentationslagret, där det görs 

grundläggande verifiering av informationen som definierats. Det verifieras bland annat om samtliga fält är 

angivna och om datumintervallet är korrekt. I det fall då sökparametern ej är korrekt specificerad 

returneras ett felmeddelande till användaren, med instruktioner om vad som behöver åtgärdas för att 

sökningen skall kunna göras. 

När samtliga sökparameter definierats på ett korrekt sätt vidarebefordras sökningen till Controller-klassen 

QueryController i affärslagret, som sedan vidarebefordrar sökparametern till DAO-klassen QueryDAO i 

integrationslagret. Den sökparameter som användaren definierat sätts som parameter till den sats som 

används för att göra selekteringen mot databasen. Resultatet från sökningen sammanställs till en lista och 

returneras upp till affärslagret. I affärslagret görs det kontroll på om sökordsstatistiken innehåller något 

som skall filtreras bort. När sökordsstatistiken behandlats returneras den till klassen QueryView, där den 

lagras i en lokal variabel. Hemsidans listobjekt uppdateras sedan och statistiken visas. Processen visas i 

figur 21. 

 

Figur 21 - Representation över processen att hämta sökordsstatistik 
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4.2 Hantera AdWords-konton 

Som stöd till hanteringen och för att erhålla kontroll för vilka AdWords-konton som 

applikationsplattformen hämtar statistik från så behövs en process där användaren har möjlighet att 

reglera detta. För hanteringen finns 3 funktioner, att registrera nya AdWords-konton, justera om data 

skall hämtas för konton genom en statusflagga och att ta bort ett konto helt och hållet från listan. Konto 

som är inaktivt är likställt med ett konto som inte finns i listan, vad beträffar plattformens möjlighet att 

hämta statistik för det specifika kontot. En förutsättning för att systemet skall kunna hämta data för ett 

AdWords-kontot är att det interna systemet i resurslagret innehåller autentiseringsuppgifterna för 

kontot. Processen för att registrera att ett konto ska hämtas statistik för redovisas i figur 22. 

 

Figur 22 - Representation över processen för att registrera ett nytt AdWords-konto i systemet 

OBS! I och med att systemet eliminerar spårbarheten genom att ackumulera sökordsstatistiken per datum 

så resulterar tilläggningen av ett konto att systemet påbörjar rekonstruktion av sökordsstatistiken från 

tidigast tillgängliga datum. När systemet hämtat den nya sökordsstatistiken för det första datumet ersätts 

tidigare information i databasen, processen går sedan vidare med nästa datum. Vidare beskrivning över hur 

denna mekanism fungerar finns under kapitel 3.4 Integration. 

4.3 Administrera filter 

Ytterligare en process för att hantera vilken information som kan erhållas vid en sökning fås genom 

filterhanteringen. Syftet med processen är att kunna reglera hur sökordsstatistik skall kunna visas. Vissa 

sökordsmängder och dess statistik kan innehålla känslig information som kan förankras till ett specifikt 

företag, och då behövs ett sätt för användare att definiera vilka sökord som kan ge denna typ av statistik. 
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Ett typexempel är sökord som innehåller information om ett varumärke. Ett filter kan antingen läggas till 

eller tas bort från listan. 

4.4  Ställa in schemainställningar 

Användare ha även möjlighet till att kunna bestämma schemat för när nya datamängder ska hämtas från 

Google AdWords. Detta är synnerligen viktigt eftersom att applikationens resurser, det vill säga platsen 

där den är installerad, kan bli speciellt belastade under sådana hämtningar. Vidare är det också viktigt 

med en sådan vy för att visa användare när de kan förvänta sig att erhålla den senaste mängden med 

information om sökord och dess statistik. Som stöd till denna process erhåller användare funktion för att 

redigera schemainställningarna för när applikationsplattformen skall hämta data. I de fallen att data har 

hämtats på ett felaktigt sätt kan även användare ta bort informationen om sökordsstatistik i databasen 

och få plattformen att hämta om den på nytt. 

5.0 Säkerhetsvy 

Utöver säkerheten som erhålls genom att systemets driftsatts inom företagets nätverk och på deras egen 

server så finns inga ytterligare mekanismer för att öka säkerheten. En mekanism som kan behövas i 

framtida anpassningar av systemet är att autentisera användare och ge dem olika behörighetsnivåer. 

Detta då alla användare inte skall kunna redigera schemainställningar, hantera filter eller administrera 

AdWords-konton som data hämtas för. Denna typ av autentisering kan erhållas genom ett befintligt 

verktyg genom GlassFish som kallas för Security Realms. 

6.0 Datavy 

All sökordsstatistik, information om AdWords-konto som data hämtas för, filter, sökordstyper, valutatyper 

och länder lagras i en MySQL databas. Interaktionen mot databasen hanteras av de så kallade DAO-

klasserna. Dessa klasser får sin koppling mot databasen med en Entity Manager, vilket förklarar hur de 

persistenta kontexten skall hanteras. Genom JPA och EclipseLink så kan operationer utföras för att hämta 

och lagra data. Dessa transaktioner hanteras direkt i transaktionscontainern i Java och startas av 

Controller-klasserna i affärslagret. Dessa ger säkerheten att transaktionerna hanteras på ett korrekt sätt, 

oavsett ifall de går igenom eller inte. Reflektionen mot databasens struktur finns genom entiteterna i 

modellpaketet, och förser gällande kontext med O/R-mappning direkt mot tabellstrukturerna. Samtliga 

entiteter generas direkt från tabelldefinitionen från databasen. Befintlig databasstruktur indexerar 

sökordsstatistiken med en 32-bitars integer, vilket ger maximalt 4,3 miljarder rader med data. 

Den struktur för databasen som erhålls genom denna definition har normaliserats till 3NF, vilket har 

eliminerat onödiga beroenden mellan data. Tabellerna struktur och relationer visas i figur 23. 
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Figur 23 - Systemets databasmodell 

7.0 Fysisk vy 

Ekosystemet utgörs av tre huvudsakliga noder. Den första noden, eller mängd av noder, representerar de 

klienter som ansluter till systemet och skapar en session. Varje klient hanteras unikt av GlassFish-servern 

och förser användare med kommunikationsmöjligheter över HTTP-protokoll. Dessa sessioner fås genom 

att begära åtkomst till systemets gränssnitt, vilka är representerade i en mängd XHTML-filer som 

användare kan interagera med. All kontakt mellan GlassFish-servern, oavsett om den är synkron eller 

asynkron, går över sessionsspecifika HTTP-anslutningar som varje användare erhåller. På den server där 

GlassFish-servern körs finns även MySQL-databasen. GlassFish-server erhåller en anslutning till denna 

databas genom JPA / EclipseLink, som ger möjligheter att utföra transaktioner mot databasen genom 

Persistance Context. Den tredje och sista unika noden berör den server som ger möjligheter att hämta 
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statistik från Google AdWords. Statistiken hämtas genom en HTTP-anslutning mot GlassFish-servern. 

Ekosystemet visas i figur 24. 

 

Figur 24 - Diagram över fysiska komponenter som är relevanta för ekosystemet 

8.0 Implementationsvy 

Kapitlet ämnar till att belysa om förutsättningarna som måste gälla för att plattformen skall kunna 

operera korrekt. Mjukvarukraven är definitiva och krävs för fullständig funktion. Hårdvarukraven har 

utvärderats efter testning och har funkat i det enskilda fallet som berör systemets driftsättning. 

8.1 Mjukvarukrav 

 Operativsystem: Windows Server 2012 R2, Ubuntu Server 14.04.2 LTS 

 Java JDK 8u45 

 NetBeans 8.0.2 Full (inkluderar GlassFish Server 4.1) 

 MySQL 5.6.25 

 MySQL Workbench 6.3.4 

 Webbläsare (Internet Explorer 8+, Google Chrome, Firefox, Safari) 
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8.2 Hårdvarukrav 

 2x Intel/AMD Processorer 2.0 GHz+ 

 8 GB + RAM 

 128 GB + Hårddiskutrymme. För framtida arbete rekommenderas det att databas relokaliseras till 

ett eget hårddisk-Array, konfigurerat till RAID 1, för att öka prestanda, säkerhet och för att isolera 

operativsystemets funktionsdisk från datalagringen 

 Ett nätverkskort med kapacitet för att ta emot och skicka trafik med minst 100 Mbit per sekund 

8.3 Installationshänvisningar 

I samband med leverans av systemet så har uppdragsgivaren erhållit installation och konfiguration av 

systemet, med en inledning om hur systemet fungerar och underhålls. För att stödja de generella rutiner 

som gäller för installation och konfiguration av mjukvaran och systemet så listas nedan resurser som 

stöddokumentation. 

 Installera och konfigurera MySQL  https://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/windows-

installation.html 

 Installera och konfigurera NetBeans  https://netbeans.org/community/releases/80/install.html 

 Bygga projekt med Maven i NetBeans  http://wiki.netbeans.org/MavenBestPractices 

 Bootstrap komponenter  http://getbootstrap.com/components/ 

 PrimeFaces  http://www.primefaces.org/showcase/ 

9.0 Problem 

 Det har inte gjorts utförlig testning beträffande applikationens effektivitet att hämta, strukturera 

och lagra data, förutom för de gånger då applikationens modifikation har lett till att koden 

behövde kompileras om och testas i drift. Dessa tester bidrog till en viss nivå av förbättring, då 

mekaniken för hur hämtningen sker kunde förändras till att behandla mindre intervaller åt 

gången. Detta är dock endast en professionell observation och det är rekommenderat att inför 

framtiden sätta in automatisk testning, som testar både kodintegritet och prestanda, för att 

kunna erhålla kvantifierbardata som kan användas för att optimera systemet som helhet. 

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/windows-installation.html
https://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/windows-installation.html
https://netbeans.org/community/releases/80/install.html
http://wiki.netbeans.org/MavenBestPractices
http://getbootstrap.com/components/
http://www.primefaces.org/showcase/
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 En kombination av Bootstrap och PrimeFaces används för att hantera XHTML-filerna som 

distribueras till användare vid uppstart av session via webbläsaren. Det format som 

implementerats beträffande själva hemsidorna har just nu lagts per element i HTML-koden, att 

modifiera detta skulle då kräva att varje element förändras. Detta gjordes främst på grund av ett 

okänt fel med hur CSS-filerna laddas ned när både Bootstrap och PrimeFaces användes. Det är 

okänt hur PrimeFaces kunde skriva över det stilformat som ligger senast i laddningen, vilket 

normalt ska vara det stilformat som appliceras på hemsidan vid laddning. 

 Nuvarande databaskonfiguration stödjer endast statistik för uppskattningsvis 5 år av 

sökordsstatistik (4,3 miljarder rader av data), då det primära indexet är satt efter en primärnyckel 

med en 32-bitars integer. Skulle statistiken öka behöver denna konfiguration ses över. 
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