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SEO ANALYS 
Om Företaget: 

Vi ska analysera Yrkeshögskolan KYH för att se över deras SEO satsning på deras hemsida. 

Kontaktperson:  

Det finns en kontaktsida med hänvisning till olika kontaktpersoner beroende på vilken stad 

det är man vill studera i eller ha information ifrån.  

 
Telefon: Detta telefonnummer (0768852120) går direkt till deras allmänna växel.   
 
Mail: antagingen@kyh.se 
 
Inledning 
Vilken bransch är kunden verksam inom? 

Det är en yrkeshögskola med utbildningsfokus inom ekonomi, IT och samhällsbyggnad.   

 

Målsättning med SEO-satsningen 

Målet är att underlätta för personer att hitta till hemsidan med SEO och att skolan ska vara 

ledande i ranking när man söker på yrkeshögskolor på Google. Det medför att fler personer 

hittar en utbildning på KYH och att skolan ökar i omsättning.   

 

De använder sig även av ett SEO plugin men också Google Tag Manager för att analysera 

deras trafik på sidan och göra den bättre för deras besökare.  

 

Vad har de för konkurrenter? 

Vi förutsätter att dessa konkurrenter är verksamma på lokal nivå det vill säga i Malmö. 

De främsta konkurrenterna är: IHM Business School, Medieinstitutet, Hermods och Malmö 

Yrkeshögskola.  

 

Varför är de konkurrenter? 

Dessa yrkeshögskolor har liknande intresseområden och deras målgrupp är i samma åldrar.   

Yrkeshögskolorna säljer in att man får karriär snabbt och att man kommer ut i 

arbetsmarknaden efter den korta utbildningen som är alltifrån 1–2 år.  
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Tjänster och/ eller produkter 

KYH erbjuder tjänster inom utbildning på vissa områden.  

 

Målgrupp 

De vänder sig till personer som vill utbilda sig på mindre än två år med praktik. Åldern är 

mellan 22 och 37 år. 

Google Trends  

De sökorden som har mest fokus på KYH:s hemsida är utbildning och utbildningar.  

Analyserar man ordet utbildning på Google trends över de senaste 12 månaderna ser man att 

det pikar i början av januari, i mitten av april och i början av augusti.  

 

I slutet av december och under hela sommaren är det inte många som söker på ordet.  

Det leder till ett samband att de flesta söker på ordet när det är aktuellt att söka till en 

utbildning. Under januari vill de flesta samla information och i mitten av april söker de flesta 

på ordet för att ansökningar till utbildningarna ska in. I slutet av december och på sommaren 

är de flesta på semester och lägger ingen tanke på att fokusera på att söka information om 

utbildningar. 

 
Figur 1. Statistik över sökordet utbildning 
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Gör man en sökordsanalys på ordet utbildningar är den väldigt lik statistiken som sökordet 

utbildning. Men det som skiljer sig är att det är fler personer som använder sig av sökordet 

utbildning än ordet utbildningar. 

 
Figur 2. Jämförelse med sökorden utbildningar och utbildning.  

 

Analys och teknik  
Robots.txt 

Det som är en fördel för KYH:s hemsida är att de har robots.txt och utifrån denna textfil ser 

man att de har blockerat åtkomst för besökare att komma åt deras admin sida på Wordpress. 

De som byggt hemsidan har gett bra direktiv till sökrobotarna och de har inte blockerat 

mycket innehåll då de har ett säkert protokoll HTTPS. 

  
Figur 3. Denna skärmdump påvisar robots.txt från KYH:s hemsida. 

Googles index 

Om man jämför med hur många sidor Google (334 resultat) har indexerat på KYH och 

verktyget screaming frog (139 resultat), får vi upp olika utfall. 

Varför det skiljer sig beror på att det finns många sidor som hänvisar till blogginlägg och ser 

man på screaming frog finns inte dessa sidor dvs det kommer upp en statuskod 404. 

De har även många sidor med statuskod 301 att sidor har flyttats permanent. 
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Figur 4. Resultat för hur många sidor Google har indexerat 

 
Figur 5. Resultat från screaming frog hur många sidor som existerar från hemsidan. 

 

Http svarskoder 200, 301, 302, 404, 500 – Finns det broken links? 

Som jag nämnde ovanstående finns det broken links på hemsidan, då det kommer upp att 

sidor inte finns. De hänvisar till olika blogginlägg som inte verkar existera. 

 

 
Figur 6. Sökresultat på blogginlägg från hemsidan. 
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Det finns även en sidebar till höger när man klickar sig in på ”blogginlägget” från Googles 

sökning som inte heller hänvisar till någon av länkarna. 

  
Figur 7. Sidebar som kommer upp när man går in på de icke existerade blogginläggen. 

 

Det är 9 sidor som får upp statuskoden 404 enligt screaming frog och resten är statuskoden 

301 att sidor har flyttats permanent. Det som är positivt är att statuskod 302 inte kommer upp 

för då tappar de inte all länkstyrka. För övrigt är det många sidor som får upp 200 i statuskod 

det vill säga att det är en lyckad sidhämtning. 

 

 
Figur 8. Felmeddelande att 7 länkar är ”broken”. 

 

Sitemap 

Webbplatsen har en sitemap som förklarar hemsidans struktur för Google.  

Det påverkar KYH:s positivt då det är viktigt att förklara och ge direktiv till Google hur 

hemsidan ser ut. När Googles robotar går in och ska granska deras hemsida blir det enklare 

för de att hitta ”kryphål”. 
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Figur 9. En struktur på hur KYH:s hemsida ser ut med xml sitemap 

 

Page speed  

När vi granskade hemsidans hastighet för mobil med verktyget pagespeed insight kom vi fram 

till att hemsidan inte är mobilanpassad. 

 

 
Figur 10. Resultat från pagesite insight för mobil. 

 
Figur 11. Kort summering om datahastigheten till deras mobilanpassade hemsida.  
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Det man kan förbättra med hastigheten för den mobilanpassade hemsidan är bildformatet, det 

gör att dataförbrukningen minskar och att nedladdningen går fortare. 

De kan använda sig av andra bildformat som JPEG 2000, JPEG XR eller WebP. 

 

Ett tips ifall man använder sig av Wordpress är att ladda ner ett plugin eller en tjänst som 

konverterar bildformatet automatiskt till det önskade bildformatet. 

 
Figur 12. Skärmdump på ett bildformat från hemsidan som man kan förbättra. 

 

De hade även kunnat förbättra hastigheten med att ta bort oanvänd CSS genom att byta ut 

Wordpress plugin eller ta bort dem ifall CSS ändå inte används på sidan. Man kan se vilka 

pluginmoduler som lägger till onödig CSS. 

 

Det finns även vissa resurser på deras sida som gör att framställningen av sidan tar längre tid 

att ladda ned. Då är det bra att ta bort dessa resurser som blockerar hastigheten med att ladda 

ner ett plugin eller ändra i koderna manuellt.  

Deras site speed till den datorvänliga hemsidan landar bättre då den har en genomsnittlig 

hastighet, men man kan förbättra den. 

 
Figur 13. Resultat från pagesite insight för data. 
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Figur 14. Kort summering om datahastigheten till deras datavänliga hemsida. 

 

För att förbättra sidan med en tidsbesparing kan de omvandla bildformatet precis som jag 

nämnde ovan med ett plugin ifall man jobbar med Wordpress eller använda en tjänst som 

konverterar bildformatet till ett bättre bildformat. 

 

De borde även här plocka bort onödiga resurser i CSS som upptar tid och det gör man genom 

att ändra i koden eller ladda ner ett plugin ifall dem jobbar i Wordpress.  

 

Http/Https 

Det är en säker sida då det innehar protokollet Https, dina uppgifter du skickar till hemsidan 

är skyddade. 

 
Figur 15. Påvisar att KYH:s hemsida har en säker anslutning 

 

De har en http sida som dem har omvandlat till deras säkra server på https://kyh.se.
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Figur 16. Http som omdirigerar till https från screaming frog. 

Strukturerad data  
Man ser att KYH använder sig av strukturerad data då de har markerat deras innehåll och 

förklarar till Googles robotar hur hemsidan är strukturerad. Googles robotar gör KYH en 

tjänst då de ordnar så att det markerade sidorna syns under ”Rich Results” i Googles 

sökresultat. Det påverkar inte rankingen men det gör att de sticker ut mer än sina 

konkurrenter. Det vill säga toppen av sökresultatet på tex KYH blir dominerad av vissa 

utdragna markerade sidor som Googles robotar har granskat. 

I KYH:s fall kommer det upp Youtube videor. 

 
Figur 17.  KYH s Rich results från Google 

När vi analyserar med testverktyget från Google angående KYH:s strukturerade data ser vi att 

det inte är något som avviker i deras Html. Deras html innehar mycket information vilket 

betyder att de har optimerat mycket från sidan och de har inga varningar eller fel.  

 
Figur 18. Skärmdump som visar en liten del av KYH:S strukturerade data. 
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Är webbplatsen mobilanpassad? 

Hemsidan är mobilvänlig men det uppstår problem med sidhämtningen.  

Återigen så behöver KYH göra ändringar när det kommer till vissa resurser som påverkar 

hemsidan negativt. De behöver ta bort eller ändra vissa resurser som påverkar hur klienten 

tolkar eller uppfattar sidan.   

 
Figur 19. Denna skärmdump påvisar att hemsidan är mobilanpassad. 

URL-adresser 

KYH har brist på många bra url:er, som ni ser i exemplet nedan från screaming frog är det 

många frågetecken, siffror och = som gör det svårare för besökare att ha åtkomst till laddnings 

sidorna när man gör en sökoptimering. Men det finns få url:er med en bra subdomän som tex 

kyh.se/utbildningar, men ska man in på den ”tredje” sidan tappar laddningssidan strukturen. 

 
Figur 20. URL för KYH 

Jämför man url:en med IHM business school ser man att de lagt fokus på att ha bra url:er. 

Man ser en bra struktur och att det är lättöverskådligt när man navigerar sig runt på hemsidan. 

De har bra subdomäner och bättre sammansättning. 
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Figur 21. URL för IHM business school 

 

Kanoniska länkar 

Enligt screaming frog använder sig KYH av kanoniska länkar då vissa sidor inte ska upplevas 

som spam. Som exemplet nedan ser vi att de har skapat länkar för ”utbildningar” och 

”inspiration” då dem har fler sidor som är lik den statiska sidan. 

 
Figur 22. De kanoniska länkarna till KYH:s webbsida 

 

LOKAL SEO 
Lokalt anpassat innehåll 

De har en kontaktsida med all information om skolorna i Malmö, Stockholm och Göteborg. 

Det är enkelt att navigera sig fram då de har flikar med adress, telefonnummer, 

kontaktpersoner i varje fysisk stad där skolan finns. Det finns även distansutbildningar som 
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inte innehar en fysisk plats, klickar man in sig för att läsa om dessa utbildningar hittar man 

inte mycket information som de andra skolorna i de större städerna. 

 

 
Figur 23. Information från KYH:s kontaktsidan 

 
Figur 24. Information från KYH:s kontaktsida 

 
Figur 25. Utbildningsorter man kan studera i men som har brist på kontaktinformation  

 

Google My Business 

När vi ska granska Google my business när vi gör en sökoptimering på KYH så ser vi att de 

har en begränsad information. Det har endast lämnat ut information om Malmö stad och deras 

adress samt hemsida. De kan förbättra sökoptimeringen genom att lägga till mer utförlig 

information med telefonnummer och öppettider. 
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Figur 26. Google my business till KYH:s skola i Malmö 

Lokala sökmotorer  

När vi gjorde en sökning på hitta.se kom det upp mer information om KYH i Göteborg och i 

Stockholm. Det finns bara en adress kopplad till Malmö och inget telefonnummer eller länk 

till hemsidan. 

 
Figur 27. Detta är vad som kommer upp när man söker på KYH på hitta.se 

 
Figur 28. Information till KYH:s skola i Stockholmsregionen 
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Figur 29. Information till KYH:s skola i Malmö 

 

Gör man en sökning på eniro.se är det begränsad information till Malmö än till Stockholm 

och Göteborg. Det enda som finns med är adressen till skolan och inget telefonnummer.  

 

 
Figur 30. Kontaktinformation till Malmöregionen och till Göteborg. 

 

Gjorde även en sökning på KYH i ratsit som även är ett bra verktyg för att hämta information 

om företag. Det kom endast upp information riktat till skolan som finns i Stockholm och inte 

de andra städerna. 
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Figur 31. Sökresultat på KYH från ratsit 

 

Sökordsanalys 
När vi analyserade sökorden med sökordsplaneraren tog vi fram de mest relevanta orden för 

att ta sig till hemsidan KYH. Jag har bifogat förslag på 157 sökord i en annan fil och där är 

det ord som är har hög/medel relevans i jämförelse med konkurrenterna.  

 

 
Figur 32. Analys över sökorden i sökordsplaneraren 

Analys – On page 
Sidstruktur/arkitektur 

Det är en användarvänlig hemsida då det är enkelt att navigera sig fram på hemsidan. De har 

många interna länkar och flikar som underlättar när man navigerar sig fram.  

Men är man inne på inspirations sidan och klickar sig runt är det många sidor som det står 

”sidan finns inte”, det är negativt för att det påvisar att hemsidan inte upplevs seriös.   
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Vi gjorde en analys med ett verktyg från sökmotorkonsult.se med sökordet ” utbildning”, det 

uppnådde 47/100 poäng och det är rimligt. Men de kan förbättra sidan på många sätt. 

 

 

 
Figur 33. Analysdel från sökmotorkonsult.se om KYH:s hemsida 

Metatitlar  

Deras huvudtitel är ”KYH: Startsidan” och där hade de kunnat skriva endast KYH eller 

yrkeshögskola, något som är mer aktuellt för dem som söker på ordet och skall studera.  

En titel är jätteviktigt att ha då det oftast är kopplat till sökordet om någon söker 

yrkesutbildningar eller utbildning, det är mer rimligt att ha det som en huvudtitel för det är 

inte troligt att någon skulle söka på startsida KYH.  

De övriga titlarna dem har är relevanta, dock hade det vart bra att byta bort Solenergiprojektör 

och Mätningsingenjör till Ekonomi eller Samhällsbyggnad. Det hade vägt tyngre med ett 

sökord som många söker på och utgör ett brett område. 
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Figur 34. Metatitlar för KYH från Google 

 

Jämför vi deras sida med IHM Business School får de med relevanta laddning sidor kopplade 

till deras webbplats. De har även bra och relevanta titlar. 

 
Figur 35. Metatitlar för IHM business school från Google 

Metabeskrivningar/ Metakeywords  

Om man jämför metabeskrivningen från KYH och de andra hänvisade beskrivningarna från 

andra webbplatser till KYH har dem bättre innehåll och relevans. 
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Metabeskrivningen för KYH är ett nederlag för att det inte beskriver mycket av det man 

egentligen vill veta om skolan. De skriver inte var det befinner sig eller vad för utbildning 

eller att det är en yrkeshögskola. Det är mer som en säljande text som liknas spam dvs 

metakeywords, ”få hjälp direkt”, eller ”ta kontakt”, och ”ny karriär så smidigt”. Det är inte till 

ens fördel att använda sig av metakeywords då det inte fyller någon funktion.  De som bygger 

hemsidor tänker oftast på besökarnas perspektiv än att även ta hänsyn till Google som 

besökare. 

  

De andra webbplatserna som hänvisar till KYH har mer genomtänkta beskrivningar.  

Dem skriver var skolan är belägen och vad det är för utbildning samt att det leder till jobb. 

 
Figur 36. Metabeskrivningar för KYH från Google 

 

IHM Business School är en konkurrent som skriver bra metabeskrivningar till sin webbplats 

då dem har starka sökord som många söker på.  

 

Gjorde en till sökning på kyh.se i Google och då fick vi upp ett annat resultat. Det vill säga 

fler sidor till hemsidan och mer relevans. Dock hade innehållet kunnat förbättrats med fler 

starka sökord.  
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Figur 37. Metabeskrivningar från Google på sökningen kyh.se 

Rubriker 

Deras rubriker är godkända men hade kunnat bli bättre och övertygande. De ger en 

lättöverskådlig och enkel information.  

 
Figur 38. Rubriker från KYH:s hemsida 

 

Textinnehåll 

Det finns bra innehåll med sökord i deras brödtexter och de är relevanta för dem som besöker 

hemsidan. Dock finns det inte så många ankartexter med länkar, det har dem istället bakat in 

med en knapp under texten. 
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Internlänkning 

Vi kan konstatera att de har fler interna länkar än utgående länkar. Det är bra länkar som gör 

det enkelt att navigera sig runt på hemsidan. Dock är de dåliga med att få med länkarna högt 

upp i deras brödtexter och dem tappar även länkkraft när de inte heller har bra ankar texter. 

De lägger för det mesta länkarna i knappar som ska navigera en runt. Det märks att det inte är 

någon strategi när det kommer till att placera länkarna eller skriva dem ens i brödtexten. 

 

Utgående länkar 

Det finns nästan inga utgående länkar till andra webbplatser än till deras egna. På sidan om 

KYH finns det en flik som heter KYH och näringslivet. När man är inne på den sidan tänker 

man att det ska vara rimligt att dessa företagssamarbeten med deras logga ska ha en länk men 

det finns ingen information förutom en bild på loggan. 

 

 
Figur 39. Loggor från KYH:s inspirations sida 

Bilder 

När man dubbelklickade på bilden och valde sök på Google efter denna bild blev sökresultatet 
detta: 
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Figur 40. Bild från KYH:s hemsida 
 
Det ser inte bra ut för hemsidan att denna text kommer upp då den inte har någon koppling till 

hemsidan av någon anledning. 

 

Men granskar man denna bild i ”visa källa” står det: https://kyh.se/wp-

content/uploads/2019/01/bruce-mars-548713-unsplash-e1551734634223.jpg 

De har själva laddat upp bilden och har inte tagit hänsyn till alt-taggen att beskriva bilden ifall 

en funktionshindrad skulle gå in på hemsidan och det kan vara till deras nackdel att man inte 

beskrivit bilden detaljrikt.   

 

Videoinnehåll 

Hittade endast en video på deras hemsida kopplat till Youtube på deras sida om inspiration. 

Det var om deras företagsdag. De hade kunnat få in mer videinnehåll då det lockar fler 

studenter och man når en större räckvidd. Skulle de bygga om hemsidan och få in en statisk 

sida med ett videoinslag med studenter hade hemsidan fått mer dynamik. 

 

Analys- Off page 
Domain comparison 

Enligt skärmdumpen nedan har vi tagit fram de hemsidorna med starkast domänkraft till 

KYH:s hemsida. Dessa är starka auktoritära sidor och med sites.google.com har dem 93 i 
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domain ranking, dvs att det uppnår att det är en stark sida. Men de hänvisar endast med en 

länk. 

 
Figur 41. Skärmdump från Ahrefs över hänvisade domäner till KYH:s hemsida 

 

KYH:s sida har inte en stark domän sida då de har blivit rankade till 33, då 100 är det bästa 

man kan uppnå. För att förbättra deras offpage sida bör de har bättre länkstyrka från 

auktoritära sidor med relevant information i tiden. De borde kolla deras ”konkurrenter” och se 

vad dem kan göra bättre ifrån sig. Bra innehåll spelar ingen roll om man inte har många 

länkar, de borde ha många länkar från utbildningssidor som skriver om yrkeshögskolor eller 

från en stark tidningsartikel. 
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Figur 42. Översikt från Ahrefs över KYH:s hemsida 

Länkprofil/ Länkspridning 

När vi analyserar länkprofilerna till KYH:s hemsida är det många som länkar, men det är 

många länkar som är utdaterade. I och med att det är en yrkeshögskola skräddarsyr man 

utbildningar utifrån arbetsmarknadens relevans. Dessa ”utbildningar” som vissa hemsidor har 

hänvisat till finns inte längre då utbildningen inte är tillgänglig. Även om denna sida har 

många utgående länkar till KYH:s hemsida betyder det inte att länkarna är rätt i tiden.  

 

Afrikablog.com länkar till KYH:s hemsida men när man går in på deras hemsidan står det i ett 

annat språk och man hittar inte heller länken(?) till KYH:s hemsida. Denna webbplats verkar 

vara en spam sida och är utdaterad sen många år tillbaka. 

 
Figur 43. Översikt över länkar från afrikablog.com till KYH:s hemsida 



OLM19M 
Natalie Eklund 
Sökoptimering 
 
 
 

Ifall man analyserar denna webbplats dvs wendt.se är den även utdaterad från år 2011, men 

länken till domänen är detsamma som i nutid. 

 
Figur 44. Länk från wendt.se till KYH:s hemsida 

 

 
Figur 45. Brödtext från wendt.se med hänvisad länk till KYH:s hemsida 

 

Yhguiden.se har en länk till KYH:s hemsida, men länken hade kunnat förbättrats ifall den 

hamnade på rätt laddningssida. Det många hemsidor gör fel är att länka till startsidan och inte 

själva laddningssidan.  

De har även 2 andra länkar men dem går till andra sidor vilket kan vara en nackdel.  

De hade kunnat ordna så att en av länkarna med ”ankartexten” redovisningskonsult hade 

länkats till KYH:s sida. 

 
Figur 46. Länk från yhguiden.se till KYH:s hemsida 
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Figur 47. Brödtext från yhguiden.se med länk till KYH:s hemsida 

 

Sammanfattning 

Utifrån denna SEO-analys över KYH:s hemsida kan vi konstatera att de inte har tänkt 

strategiskt till fullo med att göra sidan SEO-vänlig.  

Hemsidan är skräddarsydd för besökare och är enkel att navigera sig fram med flikar och 

knappar. Det är bra brödtexter och information om skolan men det saknar bra bilder och 

videinnehåll med alt-taggar för att göra den även användarvänlig för funktionshindrade.  

 

Det brister när det kommer till de interna länkarna då dem endast är kopplade till knappar, de 

hade kunnat få med fler relevanta länkar med starka sökord högt upp i deras brödtext. 

Det är även brist på bra ankartexter med genomtänkta länkar och placeringar. 

Titlarna på sidorna hade även kunnat förbättrats med starka sökord och mer kreativitet, de vill 

hålla det så enkelt som möjligt. Hemsidan ser inte bra ut från Googles perspektiv när det 

kommer till exempel metabeskrivningarna mfl. 

För att uppfattas mer seriösa bör de uppdatera all deras kontaktinformation till skolorna i varje 

stad i Hitta.se, Eniro och Ratsit. Men också ta bort sidor till deras sida som inte längre 

existerar som tex. blogginläggen. De bör även utöka med mer information i Google my 

business. 

 

Sökorden till deras sida bör de förbättra och implementera på deras hemsida. De borde välja 

starkare ord som IHM business har gjort. 

De skriver i deras metabeskrivning; ”Marknadsföring, försäljning, ledarskap, ekonomi eller 

affärsutveckling?” De fångar ett stort omfång av intresse och får med många relevanta sökord. 
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KYH hade istället kunnat skriva ”En yrkeshögskola med utbildningsfokus inom ekonomi, IT 

och samhällsbyggnad.”  

 

Det brister även på de utgående länkarna då det inte finns några, de borde lägga in länkar till 

deras samarbetspartners då IKEA och NCC är starka varumärken. De bör kontakta deras 

samarbetspartners och be de att även länka till KYH:s hemsida.  

KYH hade fått en starkare domänranking ifall de hade fått länkar från auktoritära sidor. 

Många av deras länkar utifrån är utdaterade och är från sidor med låg domänranking. 

För övrigt är hemsidan godkänd, men utformar man hemsidan med content av hög kvalité och 

relevant innehåll med starka sökord blir hemsidan auktoritär vilket bidrar till mer besökare.  


