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Abstract 

Länkröta är ett ständigt växande problem på Internet, men vad är länkröta 

egentligen? Hur uppstår det? Varför bör vi bry oss, och hur kan vi försöka 

motverka det? Dessa är några av de frågor som jag kommer att besvara i den 

här uppsatsen. Jag har valt att titta närmare på några av de vanligaste 

orsakerna samt några av de mest populära lösningarna till problemet. 

Länkröta, som samlingsnamn, verkar inte vara vedertaget i Sverige. Dock 

känner de flesta till begreppet “bruten länk”. Jag har valt att söka information 

om problemet och sammanställa denna, för att sedan komplettera informationen 

med enkätfrågor. Jag har kommit fram till att länkröta är ett allvarligt problem, 

men som få känner till. Jag har även sammanställt ett antal konkreta riktlinjer 

på hur man kan skydda sig mot länkröta. 

Nyckelord: Länkröta, Link checkers, Permalänk, Användarvänlig URL, DOI, 

CMS 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet beskrivs problembakgrund, tänkt målgrupp, syfte, samt frågeställning. Det första avsnittet - 

1.1 Problembakgrund, tar upp orsaker till felmeddelandet i uppsatsens titel, samt tar upp varför detta faktiskt är ett 

problem. Nästa avsnitt - 1.2 Målgrupp presenterar den tänkta målgruppen till vilken uppsatsen riktar sig. Därefter 

följer avsnittet 1.3 Syfte som redogör för syftet med uppsatsen. Slutligen kommer avsnitt 1.4 Frågeställning som 

innehåller uppsatsens frågeställning. 

1.1 Problembakgrund 
“HTTP Error 404 - file not found”, alla som har använt internet har med säkerhet sett det här nedslående 

meddelandet någon gång. Detta fenomen kallas för “länkröta” (eng: link rot). Vad orsakar länkröta och hur kan man 

som webbutvecklare försöka motverka det? Det finns många olika orsaker samt några tänkbara lösningar. 

 

Vad är länkröta? På Wikipedia beskrivs fenomenet som: “... the process by which hyperlinks on individual websites 

or the Internet in general point to web pages, servers or other resources that have become permanently unavailable.“ 

(Wikipedia, Link rot). Detta kan exempelvis innebära att en fil, en bild eller till och med en hel webbsida saknas. 

Länkröta är besvärligt eftersom man oftast inte vet var eller när det inträffar. Det är först när någon försöker följa en 

skadad länk som man inser att något är fel. Om användaren då inte rapporterar detta så kommer webbutvecklarna 

vara omedvetna om problemet, och resursen som länken pekade på kommer fortsatt vara försvunnen. På grund av 

detta lägger webbutvecklare ofta till en knapp med texten “rapportera bruten länk” bredvid varje länk, på detta vis 

kan användare informera utvecklarna som i sin tur kan försöka lösa problemet. 

 

Vad spelar då länkröta för roll? Jakob Nielsen skriver i sin artikel Fighting Linkrot: “Linkrot definitely reduces the 

usability of the Web […] Even worse, linkrot contributes to dissolving the very fabric of the Web.” (Nielsen, 

Fighting Linkrot) Nielsen menar att syftet med internet är att webbsidor ska vara sammankopplade, men länkröta 

hotar att bryta denna koppling. Fortsatt skriver Nielsen: “[...] the Web will stop being an interconnected universal 

hypertext and turn into a set of isolated info-islands.” Vilket innebär att kopplingen mellan de stora webbplatserna 

skulle försvinna och kvar blir endast öar av information. 

Länkröta påverkar allt från stora webbplatser till små bloggar. Nu kanske många tänker “Vad gör det om några 

blogginlägg försvinner?” Begrunda då följande: vad händer om länkröta påverkar viktigare webbsidor, till exempel 

länkar till e-tjänster, bankväsendets sidor, domar, beslut och handlingar från högsta domstolen? Eller om länkröta 

påverkar medicinska avhandlingar skrivna av framstående kvinnor och män vid berömda universitet såsom Harvard 

eller Oxford? Sett på problemet i det här ljuset kan vi nog alla enas om att länkröta är något som man inte ska 

förringa. 

 

Det finns väldigt mycket kunskap och information om länkröta att hämta på webben, ändå så kvarstår problemet. 

Varför är det så? Jag vet att både verktygen och kunskapen finns för att förebygga och motverka länkröta. Problemet 

verkar dock vara att resurserna saknas, den främsta resursen som saknas tycks vara tid. 

Jag har dragit slutsatsen att folk inte är fullt medvetna om problemet, dess orsaker, och dess konsekvenser. Ta mig 

själv som exempel; jag går jag andra året på programmet Webb och Multimedia vid Karlstads Universitet, och 

hittills har ingen kurs berört ämnet länkröta. Karlstads Universitet beskriver själv programmet på följande vis: 

“Webb- och multimediaprogrammet är till för dig som är intresserad av webbutveckling från olika perspektiv. Du 

får lära dig att rent tekniskt utveckla webbplatser och webbaserade system genom att använda aktuella 

programmeringsspråk och tekniker. ” (KAU, WEBB OCH MULTIMEDIA) Ändå har länkröta inte nämnts på två, 

utav tre, år. Jag hoppas att det berörs senare i programmet; annars kommer en hel kull studenter avlägga 

kandidatexamen inom Informatik och fortfarande vara omedvetna om problemet. En grupp människor som ska ut i 

arbetslivet och söka jobb inom webb och IT, kanske rentav som webbutvecklare.  
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1.2 Målgrupp 
Den här undersökningen fokuserar på privata webbutvecklare och bloggare. Med privata webbutvecklare syftar jag 

på personer som funderar på att starta upp eller som redan bedriver en mindre webbplats. Anledning till att dessa 

grupper är min huvudsakliga målgrupp är att många i denna målgrupp kanske är omedvetna om länkröta och dess 

faror. Det finns dessutom ett egenintresse för dessa individer då länkröta skadar en webbplats sökmotoroptimering 

(eng: Search Engine Optimisation, SEO. Se avsnitt 2.1 för mer information). 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att belysa problemen med länkröta för att göra den tänkta målgruppen medveten om 

dess inverkan på internet. Uppsatsen kommer att ta upp orsaker till varför länkröta uppstår, samt sätt att förebygga 

och även motverka länkröta. Jag har dessutom sammanställt ett antal riktlinjer som man som webbutvecklare kan 

följa, för att förebygga länkröta (se avsnitt 2.4). I följande kapitel beskrivs fenomenet, dess orsaker samt olika 

metoder för att motverka länkröta. 

1.4 Frågeställning 

Denna uppsats hoppas kunna besvara följande frågor: Hur och av vilka orsaker uppstår länkröta? Kan man 

förebygga och motverka länkröta, i så fall hur? Varför är länkröta fortfarande ett problem när det finns så mycket 

kunskap om det? 
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2. Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången presenterar all den information jag har funnit i litteratur, vetenskapliga artiklar och på 

internet angående länkröta. Först presenteras uppsatsens referensram i avsnittet 2.1 Grundläggande begrepp som 

innehåller viktiga begrepp och andra förtydliganden. Därefter följer ett fristående avsnitt, 2.2 Orsaker till länkröta, 

som tar upp några av de vanligaste orsakerna till varför länkröta uppstår. Tätt följt av avsnittet 2.3 Sätt att 

upptäcka och motverka länkröta som innehåller en mängd mindre kapitel som vart och ett tar upp ett specifikt sätt 

att upptäcka och/eller motverka länkröta. Kapitlet avslutas med avsnittet 2.4 Riktlinjer för att motverka länkröta; 

som innehåller de riktlinjer som alla webbutvecklare bör följa i kampen mot länkröta. 

2.1 Grundläggande begrepp 

Bot: [bått] En bot är ett program som har som uppgift att utföra en specifik uppgift per automatik. Ordet bot 

kommer från ordet robot. 

Indexera: När det kommer till sökmotorer handlar indexering om att kategorisera webbsidor och dess innehåll och 

spara informationen, för att senare snabbt kunna presentera resultatet när en användare gör en sökning. 

Re-direct: (sv: omdirigering) Om en användare försöker öppna en webbsida med en omdirigering så skickas 

användaren automatiskt vidare till sidan som omdirigeringen pekar på istället. 

Responsiv webbdesign: Responsiv webbdesign är ett sätt att skapa webbsidor som gör att sidorna anpassar sig efter 

besökarens skärmstorlek. Ofta med fokus på enheter med mindre skärmyta, t.ex smartphones och surfplattor. Detta 

kan innebära att menyer, bilder, mm flyttas runt, typsnittet ändras och sidan drar ihop sig så den blir långsmal istället 

för bred; då det är enklare att scrolla uppifrån och ned, än i sidleds på mindre skärmar. 

Skript: (eng: script) Ett skript är programkod som tolkas av ett program, vilket innebär att det inte behöver 

kompileras vid körning. 

Sökmotoroptimering: (eng: Search Engine Optimisation, SEO) är ett samlingsnamn för olika strategier och 

metoder som webbutvecklare använder sig av för att få deras webbplats att synas högre upp bland resultaten för 

sökmotorer. 

URL: Uniform Resource Locator, sv: webbadress. 

URL normalization: (sv: webbadress normalisering) är en teknik man använder sig av för att skriva om 

webbadresser så att de blir standardiserade och mer konsekventa. Ett exempel på detta är att alla bokstäver i en 

webbadress ska vara gemener. 

URL shortener: En tjänst som låter en användare skriva in en lång webbadress för att få en mycket kortare 

webbadress tillbaka, som länkar till samma sida. Detta görs med hjälp av en re-direct. 

Web crawlers: (Kallas även “spider”, sv: spindel) är en bot som går igenom webbsidor i syftet att indexera dem. En 

spindel letar igenom webbsidorna och följer länkarna som finns på sidan och hittar på så sätt ständigt nya webbsidor. 

Spindeln samlar in information om webbsidan och gör senare återbesök till den. Sökmotorer använder sig av dessa 

spindlar för att snabbare kunna söka fram information. 

2.2 Orsaker till länkröta 
För att bättre förstå problemet måste vi först förstå vad som orsakar det. Låt oss börja med några av de vanligaste 

orsakerna: 

One of the most common reasons for a broken link is that the web page to which it points no longer 

exists. This frequently results in a 404 error, which indicates that the web server responded but the 

specific page could not be found. (Wikipedia, Link rot) 

Hur kommer det sig då att webbsidor, filer och objekt helt enkelt upphör att existera? Min undersökning har visat att 

det finns ett flertal möjliga anledningar till detta. En av anledningarna kan vara att objektet har tagits bort (antingen 

medvetet eller omedvetet.)  

En annan anledning kan vara att länken har upphört. Vanligtvis är detta länkar som är designade att upphöra, till 

exempel länkar man får skickade till sig via email när man vill återställa sitt lösenord på en webbsida. Dessa länkar 

brukar bara leva en viss tidsperiod, sedan upphör de. Ett annat exempel på länkar som upphör är när en nyhetssajt 

lägger upp en artikel för allmänheten, för att efter en tid göra artikeln tillgänglig för enbart betalande kunder. Då 

upphör länkar som pekar på artikeln när den var tillgänglig för allmänheten att gälla. 

Det finns även mer komplexa anledningar, till exempel att en webbsida, eller tekniken bakom, har ändrats: 

“Websites can be restructured or redesigned, or the underlying technology can be changed, altering or invalidating 
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large numbers of inbound or internal links.” (Wikipedia, Link rot). Detta innebär till exempel, att om ett företag 

skulle ändra hur de lagrar data på sin webbsida så kan det leda till ett stort antal brutna länkar. 

 

Ännu en vanlig orsak till länkröta är att länkar tas bort på grund av att de av en eller annan anledning bryter mot 

lagar eller riktlinjer: “Links may be removed as a result of legal action or court order.” (Wikipedia, Link rot). Ta 

som exempel: en Youtube-användare laddar upp en video som innehåller upphovsrättsskyddat material. Detta går 

både emot Youtube’s användaravtal och även svenska lagar, så Youtube tvingar användaren att ta ner videon. 

Länkar som pekade på detta videoklippet kommer nu vara brutna. I detta exempel ser vi ett fall där användaren själv 

tog bort materialet. (Se figur 1 nedan.) Videon är borta, men vi vet åtminstone vad som hände med den. Det är värre 

när material försvinner utan att man vet varför. 

 

 
Figur 1. Ett av Youtube’s felmeddelanden som visas när ett videoklipp saknas. I det här fallet tog användaren själv bort 

videoklippet. Källa: Youtube. 

2.3 Sätt att upptäcka och motverka länkröta 

Hur motverkar man då något så nyckfullt som länkröta? Till att börja med, behöver man upptäcka de brutna 

länkarna, detta kan exempelvis göras med hjälp av en programvara som automatiskt söker av webbsidan (så kallade 

“link checkers”). Först därefter kan man ta itu med problemet och motverka det. Några sätt att förhindra 

länkröta/brutna länkar inkluderar: permalänkar (Permalinks), “användarvänliga länkar”, och “objektidentifierare” 

(Digital Object Identifiers). Vi ska ta en närmare titt på var och en av dem i följande avsnitt och se hur de kan tänkas 

lösa problemet. 

2.3.1 Link checkers 

Hur upptäcker man att ens webbplats lider av brutna länkar? Att manuellt gå igenom och kontrollera varenda länk på 

webbplatsen är i bästa fall svårt och tidskrävande, och i värsta fall omöjligt. Lyckligtvis finns det en mängd olika så 

kallade “link checkers”. Link checkers (även kallade “link verifiers”) är program som fungerar som verktyg för att 

kontrollera, eller söka efter, brutna länkar. Dessa går automatiskt igenom webbplatsen och informerar sedan 

användaren om brutna länkar. De finns både som online-verktyg och mjukvara som laddas ner och installeras på 

datorn. 

 

 
Figur 2. En skärmdump från W3C’s link checker. Bilden har beskurits för att enbart visa delar av varningarna och 

felmeddelandena. Webbplatsen som blev kontrollerad i det här exemplet var https://www.kau.se/. Datum för kontrollen: 

https://www.kau.se/


9 

2017-05-18. 

2.3.2 Permalänkar 

Ordet permalänk (eng: permalink ) är en kombination av engelskans ord permanent och link (sv: länk) - vilket 

antyder att permalänkar strävar efter att vara eviga. En permalänk är ett sätt att ändra URL så att webbsidan är 

enklare att bevara. Vanligtvis är det inte utvecklaren själv som utför själva omskrivningen, utan det görs oftast av ett 

skript. De flesta Content Management System (se avsnitt 2.3.5) har en inbyggd motor som automatiskt skriver om 

webbadressen. Detta gör även så att länken blir mer lättläst och mer begriplig, och kallas därför även “friendly 

URLs” (sv: användarvänlig webbadress, mer om dessa i nästa avsnitt). 

På Wikipedia beskrivs permalänkar som: “... a URL that is intended to remain unchanged for many years into the 

future, yielding a hyperlink that is less susceptible to link rot.” (Wikipedia, Permalink). I praktiken innebär detta att 

länken talar om mer för både användare och så kallade “web crawlers” (se avsnitt 2.1). Detta medför att det är 

enklare att upptäcka om en länk är bruten, och vad sidan som länken pekade på innehöll för slags information. 

 

 
Figur 3. Bilden skildrar ett konstruerat exempel på en omskrivning av en vanlig länk till en permalänk. Källa: 

författaren. 

Det finns tjänster som skapar bättre permalänkar än i exemplet ovan. En av dessa tjänster är perma.cc. Perma.cc 

utvecklades av Harvard Law School Library tillsammans med andra juridiska universitetsbibliotek. Perma.cc 

fungerar på samma sätt som vanliga permalänkar, men lagrar även en backup på webbsidan som länken pekar på. 

Harvard Library Innovation Lab beskriver det själva så här:  

You give Perma.cc the URL of the page you want to preserve and cite. Our software visits that URL, 

preserves what's there, deposits it into our collection, and gives you a unique URL (e.g. 

"perma.cc/ABCD-1234") - a "Perma Link" - that points to the record in our collection. 

You then can use that Perma Link in your citation to give readers access to a stable, accurate record of 

the source you referenced, even if the original disappears from the web. (Harvard Library Innovation 

Lab, About Perma.cc) 

En backup skapas av webbsidan och lagras både på Harvard Universitetets egna servrar, Amazons 

webbtjänster samt Internet Archive
12

. Det är värt att notera att perma.cc skapar ovänliga webbadresser. (Se 

exempel i nästa avsnitt.) 

 
Figur 4. Bilden visar en del av ramen som perma.cc automatiskt genererar på bevarade sidor. 

2.3.3 Vänlig URL 

En vänlig webbadress (eller användarvänlig webbadress) kan bäst beskrivas som: “... a Web address that is easy to 

read and includes words that describe the content of the webpage.” (Sharpened Productions, Friendly URL 

Definition) Ta de här två länkarna som exempel:  

 

https://perma.cc/T8U2-994F 

https://www.fbi.gov/wanted/topten 

                                                
1
 Källa: Brett Johnson, The Library Innovation Lab. Se bilaga 2. 

2
 Internet Archive är ett digitalt bibliotek som tillhandahåller gratis lagring av data, exempelvis text, bild- 

och ljudmaterial. Deras slogan lyder: “Universal access to all knowledge”. 

https://perma.cc/T8U2-994F
https://www.fbi.gov/wanted/topten
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Båda leder till samma webbsida, men den senare adressen är mycket mer användarvänlig än den första. Bara genom 

att titta på webbadressen kan användaren förstå vad webbsidan handlar om. Vänliga webbadresser nämns ofta som 

ett sätt att motverka länkröta, men denna lösning alena är ofta otillräcklig. I exemplet ovan kan vi se att den mer 

användarvänliga webbadressen faktiskt är mindre permanent av de båda. Vi kan också lära oss att välja den ena 

lösningen inte nödvändigtvis utesluter den andra, de kompletterar varandra. Att ha både användarvänliga 

webbadresser samt permalänkar är att ha det bästa av två världar. 

2.3.4 Digital Object Identifiers 

Digital Object Identifiers (hädanefter hänvisad till som DOI, sv: Digitala Objekt Identifierare) beskrivs som: “A 

DOI is a Digital Object Identifier. That is a Digital Identifier of an Object, not an Identifier of a Digital Object.” 

(International DOI Foundation, Digital Object Identifier) Vilket innebär att allting - en akademisk avhandling, ett 

kapitel i samma avhandling, en instruktionsvideo eller till och med ett fysiskt objekt såsom en bil - kan bli 

identifierad av en “digital identifierare”, en DOI. 

En DOI är en sträng med siffror, symboler och bokstäver som identifierar ett särskilt objekt. (Se figur 5 för ett 

exempel.) En DOI kan jämföras med ett personnummer för människor, eller ett registreringsnummer för fordon. 

 

 
Figur 5. Bilden visar ett exempel på en DOI, tagen ur pdf-filen för en artikel inom matematisk fysik, som DOIn länkar 

till. Själva DOIn har blivit markerad för att tydligare visa hur en sådan ser ut. DOI till källan: 

http://dx.doi.org/10.2991/jnmp.2006.13.4.1 

Enligt International DOI Foundation fungerar en DOI på följande vis: 

DOIs allow objects to be identified and accessed with certainty. Once DOIs are allocated, they never 

change for that object. That means items allocated a DOI can be easily found should their locations 

change. (International DOI Foundation, Digital Object Identifier) 

Detta kan till exempel betyda att ett universitet som har publicerat en akademisk avhandling på sin webbplats kan 

tilldela den avhandlingen en DOI för att säkerställa att man alltid ska kunna hitta och identifiera just den 

avhandlingen, och således effektivt förhindra riskerna för länkröta. 

2.3.5 Content Management System 

För att skapa en webbplats kan man antingen bygga upp allt på sidan själv, eller ta hjälp av en förenklad 

“verktygslåda”, ett Content Management System (hädanefter hänvisad till som CMS). CMS är ett verktyg som 

tillåter användare med liten eller ingen programmeringskunskap att skapa en webbplats. Det består av färdigbyggda 

delar som användaren kan välja från och bygga ihop till sin egen webbplats. Det påminner lite om Lego i den 

bemärkelse att man använder Lego-bitarna för att bygga sitt Lego-hus. Tillskillnad från att skapa en webbplats utan 

CMS, då man först behöver skapa alla Lego-bitarna innan man kan bygga huset. Techterms.com (Sharpened 

Productions, Content management systems) beskriver CMS som: 

The goal of a CMS is to provide an intuitive user interface for building and modifying webpage 

content. Each CMS also provides a web publishing tool that allows one or more users to publish 

updates live on the Web. 

http://dx.doi.org/10.2991/jnmp.2006.13.4.1
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Ett CMS består av två delar: en del som gör att användaren kan bygga upp och underhålla sidan (Content 

Management Application, CMA) och en del som tillåter användaren att göra uppdateringar när sidan är tillgänglig 

på internet (Content Delivery Application, CDA). 

 

De två största fördelarna jag ser med att använda CMS är: 1. Enkelt. Alla kan använda det, oavsett tidigare 

kunskaper inom programmering och skriptspråk. 2. Smidigt. Att skapa sin webbplats med hjälp av ett CMS är 

mycket snabbare än att bygga den från grunden. Andra fördelar med att använda CMS inkluderar: god säkerhet, 

fokus på responsiv webbdesign
3
, stora online communities som kan hjälpa till vid utvecklingen av webbplatsen, för 

att nämna några. 

 

Det finns gott om CMS i världen, ett exempel på ett sådant är Drupal. Då Karlstad Universitet (KAU) bygger sin 

webbplats på det, blev jag nyfiken om det finns några fall av länkröta på deras webbplats. När jag började mina 

efterforskningar för den här uppsatsen sökte jag på Referenser enligt Harvard KAU och snubblade över den här 

länken: 

https://www.kau.se/sites/default/files/Dokument/subpage/2012/06/harvard_kau2016_pdf_11648.pdf 

Den länken skulle leda mig till en PDF-fil som innehåller regler, exempel och tips om hur man korrekt använder 

referenser i en uppsats. I stället leder länken till detta. (Se figur 6.) 

 

 
Figur 6. En skärmdump från Karlstad Universitets egengjorda sida för brutna länkar. Det ikoniska “404”-meddelandet 

                                                
3
 Se avsnitt 2.1 för förklaring. 

https://www.kau.se/sites/default/files/Dokument/subpage/2012/06/harvard_kau2016_pdf_11648.pdf
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kan tydligt ses - vilket talar om att klienten kunde kommunicera med servern, men servern kunde inte hitta filen som 

eftersöktes (i detta fall PDF-filen.) Detta är ett solklart exempel på länkröta, troligen orsakad av ändringar i 

webbplatsens design. 

Drupal beskriver sig själva som: “Drupal is an “out of the box” web content management tool as well as a 

customizable platform -- to help you build the right tool to serve your content management strategy.” (Drupal.com, 

Drupal for Web Content Management) Sättet Drupal beskriver sitt CMS på låter väldigt imponerande, men de 

förklarar aldrig vad som är “out of the box” (sv: tänka utanför ramarna) med just Drupal. Detta är förmodligen bara 

säljsnack, men samtidigt är jag övertygad om att det är ett kraftfullt och fullt  dugligt CMS de levererar. 

 

Drupal har flera olika angreppssätt för att ta sig an länkröta. Det har stöd för plugin-program såsom link checkers, 

permalink och något som kallas för “Amber”, som presenteras mer ingående i nästa avsnitt. Drupal’s link checkers 

och permalink-lösningar är i princip samma som vanliga sådana. Skillnaden är att i Drupal finns de inbyggda. Detta 

gör att de enkelt kan pluggas in på de webbplatser som behöver dem. Allt för att användarna ska spara så mycket tid 

som möjligt, och ingen tidigare erfarenhet eller kunskap krävs. 

2.3.6 Amber 

Amber är en öppen-källkod plugin skapad av Berkman Klein Center For Internet & Society vid Harvard University. 

Det fungerar på liknande sätt som perma.cc. Amber tar automatiskt snapshots av alla webbsidor länkade till ett 

blogginlägg och sparar dem på bloggens webbplats. Det kan även spara backups till webbplatser som Internet 

Archive, perma.cc, med flera. Detta garanterar säkerheten för användarens blogginlägg och motverkar länkröta. 

Amber fungerar ihop med flera olika CMS, såsom: WordPress, Drupal, med flera, det fungerar även ihop med 

GitHub. (Berkman Klein Center for Internet & Society, AMBER) 

Detta verkar som en utmärkt lösning på länkröta, men det finns alltid två sidor av samma mynt. Fördelen är att om 

originalsidan skulle försvinna så finns det en backup. Nackdelen är att varje backup tar upp utrymme. Låt oss göra 

ett extremt exempel: ponera att vi skulle göra två kopior av allting som finns på hela internet. Det skulle resultera i 

att internet blev tre gånger så stort. Var skulle vi lagra all denna data? 

Ett rimligare exempel vore: en fiktiv karaktär, “Anna”, driver en blogg (Anna’s bakverk). Anna har precis publicerat 

sitt senaste inlägg om franska bakverk. Nu behöver hon bara skapa en backup-kopia med hjälp av Amber. Hon 

klickar på knappen och en snapshot skapas, men när hon ska spara kopian upptäcker hon att allt ledigt utrymme är 

slut. För att hon nu ska kunna publicera fler inlägg måste hon antingen ta bort äldre data, eller betala för att utöka 

lagringsutrymmet. 

Sammanfattningsvis: att skapa backup kopior är ett utmärkt sätt att motverka länkröta, men varje kopia tar upp 

utrymme. Detta motverkar ett problem, men skapar ett nytt. Det må vara enklare att hantera det nya problemet, men 

att betala för mer lagringsutrymme passar kanske inte alla. Särskilt inte inom bloggvärlden - där många användare 

producerar innehåll bara för skojs skull; inte som en affärsverksamhet. 

 

2.4 Riktlinjer för att motverka länkröta 
I litteraturen har jag funnit en stor mängd olika tips på hur man skyddar sig mot länkröta. Ett antal tips verkar vara så 

viktiga att man kan sammanställa dem till en samling riktlinjer. Detta görs nedan och dessa riktlinjer kommer att 

refereras till senare i uppsatsen. Dessa riktlinjer används i kapitel 4, Analys, för att jämföra med enkätsvaren. R1 står 

för riktlinje 1, de är numrerade på detta sätt för att jag enklare ska kunna referera till dem senare. 

 

R1. Ta aldrig bort något från din webbplats. Du kan aldrig veta om någon annan har länkat till en specifik 

webbsida på din webbplats. Till exempel om du har ett blogginlägg som är fem år gammalt så kanske du tänker att 

det inlägget inte är särskilt relevant längre, och du bestämmer dig för att ta bort sidan för inlägget. Då orsakar du en 

bruten länk för någon annan. Nu kanske du tänker att “det är väl deras problem”, men det blir även ditt problem då 

en användare som följer länken kommer till din webbplats och ser att sidan de sökte är borta. Detta ger ett dåligt 

intryck till nya användare och skapar onödig frustration. Jakob Nielsen beskriver det så här: “Any time one of your 

old URLs stop working, you are throwing away business. It is like refusing entry to a shop for anybody who is 

dressed in last year's fashion.” (Nielsen, Fighting Linkrot) 
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R2. Vid flytt, dirigera om. Om du vill flytta en webbsida av någon anledning bör du alltid lämna kvar den gamla 

med en så kallad “redirect” (sv: omdirigering) till den nya. Detta gör att när en användare surfar in på den gamla 

sidan så länkas de automatiskt vidare till den nya. På detta vis hittar nya användare den sida de sökte efter och gamla 

länkar till sidan fortsätter att fungera. Källa: Jakob Nielsen, 1998. 

 

R3. Länka inte i onödan. Skapa inga onödiga länkar i dina inlägg på din webbplats. Lägg endast upp nödvändiga 

länkar. (Ju fler länkar, desto större risk för länkröta.) Var dessutom noga med hur länkarna är skrivna. (Ta inte med 

onödig information i länkarna, så kallad “URL normalization”. Se avsnitt 2.1 för mer information.) Källa: Leighton 

Walter Kille, 2015. 

 

R4. Använd DOIs. Om du ska länka till exempelvis en vetenskaplig artikel så använd alltid DOIs där det är möjligt. 

Källa: Leighton Walter Kille, 2015. 

 

R5. Undvik URL shorteners. När man använder “URL shorteners” (avsnitt 2.1) förlitar man sig på att den tjänsten 

ska ta hand om länken som skapas, detta är riskabelt då tjänsten inte har någon skyldighet att upprätthålla länken 

någon längre tid. Vilket kan leda till att länken tas bort efter en viss tid och slutar fungera. Källa: Leighton Walter 

Kille, 2015.  

 

R6. Använd permalänkar. Permalänkar förbättrar sökmotoroptimering (kapitel 2.1) och gör länken enklare att 

förstå. Om en permalänk skulle bli bruten så vet man åtminstone vad det var för slags sida som den pekade på. (Se 

avsnitt 2.3.2 för mer information.) 

 

R7. Ta backup. Det är alltid bra att ha backup om något skulle gå snett. Då finns det utmärkta tjänster som 

exempelvis perma.cc som man kan använda sig av. (Se avsnitt 2.3.2 för mer information.) 

 

R8. Vid skapande av länk, testa. Varje gång du har gjort ett inlägg med en länk i, testa så att du vet att länken 

fungerar efter att du har publicerat inlägget. Testa även befintliga länkar med jämna mellanrum. Ett bra alternativ till 

att manuellt testa länkarna är att använda sig av en så kallad “link checker” (se avsnitt 2.3.1 för mer information.) 

Källa: Leighton Walter Kille, 2015. 

 

R9. Länka hellre till webbsidan än direkt till filen. Det gäller främst pdf-filer, men även andra filer. Oftast har 

pdf-filer en egen webbsida där användaren kan läsa en kortfattad summering om filen samt välja att ladda ner eller 

öppna filen. I dessa fall är det alltid bättre att länka till sidan där filen ligger, snarare än att länka direkt till pdf-filen. 

Om du mot all förmodan måste länka direkt till en fil, var då noga med att i texten påpeka att länken pekar på en 

pdf-fil. Källa: Leighton Walter Kille, 2015. 
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3. Metod 

Metodkapitlet innehåller fyra avsnitt: 3.1 Vetenskapligt angreppssätt som förklarar hur jag har valt att angripa 

frågan, 3.2 Urval som talar om hur urvalet har gått till, 3.3 Enkät med öppna frågor, samt 3.4 Insamling av data 

som beskriver hur insamlingen av data har gått till, vilka källor jag vänt mig till och varför, samt vilka frågor som 

ställts i enkäten. 

3.1 Vetenskapligt angreppssätt 
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod då jag först samlat in information ifrån böcker, 

internet och artiklar för att senare jämföra denna information med svaren från enkäten i en analys. Slutligen har jag 

dragit en slutsats baserad på all denna insamlade informationen. 

 

Jag har valt att citera webbplatser såsom Wikipedia, då jag tycker att de har bra formuleringar och beskrivningar. 

Därför står dessa med i källförteckningen. Majoriteten av underlaget kommer dock från vetenskapliga artiklar och 

enkätsvaren. 

3.2 Urval 

Jag har valt att skicka enkäten till webbutvecklare/webbansvariga inom företag, myndigheter och institutioner som 

är i behov av en fungerande webbplats. Till exempel Sveriges Radio, olika Universitet och Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap, MSB), med flera. MSB arbetar dessutom med psykologiskt försvar och därmed kan 

deras vinkling på länkröta vara intressant att undersöka. För att hitta rätt person att besvara min enkät, har jag sökt 

webbutvecklare, IT-ansvariga och kommunikatörer på respektive företag/myndighet. 

Jag valde dessa då jag antar att de har kommit i kontakt med länkröta och jobbar aktivt för att motverka det. Min 

förhoppning var att de har kunskap att dela med sig av som kan vara nyttigt för uppsatsen och dess målgrupp. 

 

Urvalet av respondenter gick till på följande sätt: jag surfade in på en lämplig webbplats, exempelvis Stockholms 

Universitet, gick in på deras kontaktsida, sökte efter IT-avdelning / kommunikatörer och skickade email till samtliga 

där. (för att läsa mailet, Se bilaga 2.) 

3.3 Enkät med öppna frågor 

När jag började med uppsatsen ville jag helst intervjua personer i urvalsgruppen. Dock visade det sig mycket svårare 

att få tag i frivilliga respondenter än jag först trodde. Först sökte jag intervjupersoner i närheten av Karlstad, men 

insåg snabbt att jag var tvungen att bredda mig till hela Sverige. När jag fick tag i respondenter i andra städer visade 

sig att det var helt enkelt lättare för oss båda att göra intervjun vi email. Detta ledde således till att intervjufrågorna 

snarare blev en enkät med öppna frågor. Detta är också anledningen till varför bilaga 1 (E-mailet som skickades till 

respondenterna) ser ut som det gör. Det refererar till intervjuer, då det var författat före det stod klart att intervjun i 

själva verket skulle bli en enkät. 

3.4 Insamling av data 
För mina enkäter har jag vänt mig till företag och myndigheter för vilka fungerande länkar är extra viktigt. 

Angående enkäterna har jag i förväg informerat respondenterna om att de kan välja hur de vill att jag ska behandla 

deras uppgifter; om de föredrar att uppgifterna ska behandlas konfidentiellt eller helt anonymt. Jag har även 

informerat respondenterna om hur många frågor som kommer att ställas, samt vad deras svar kommer att användas 

till. Respondenterna hade även möjligheten att läsa transkriptionen före publiceringen. 

 

Enkäten består utav tre delar: 

Den första delen, generellt om länkröta, söker svaren på samtliga undersökningsfrågor. Min tanke är att svaren ska 

bekräfta det som står i litteraturgenomgången. Om svaren inte stämmer överens med den insamlade informationen 

kan de svaren vara ett komplement till den tidigare informationen. 
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Nästa del, frågor angående webbplatsen, söker information om hur olika respondenter med olika förutsättningar tar 

sig an samma problem. Här finns möjlighet att få lära sig om en mängd olika sätt att motverka länkröta. Vissa 

lösningar/verktyg kanske inte är tillgängliga för somliga utvecklare, då är det bra att ha alternativ. 

Den sista delen, andra frågor, tar upp några av uppsatsens tidigare nämnda verktyg och söker ytterligare information 

om just dem. 

 

Så här såg enkätfrågorna ut: 

 

Generellt om Länkröta: 

1. Hur definierar ni länkröta på er institution/företag/myndighet? 

2. Vilka orsaker har ni upptäckt till att de uppstår just hos er? 

3. Går det att förebygga och/eller motverka länkröta? 

 

Frågor angående er webbplats: 

1. Vilken plattform arbetar ni med för att utveckla er webbplats? (Berätta gärna om plattformen.) 

2. Hur arbetar ni med att motverka länkröta? 

3. Hur hittar ni (blir medvetna om) brutna länkar/filer som försvunnit? 

4. Vad anser ni är den största utmaningen när det kommer till att motverka länkröta? 

5. Vilka verktyg använder ni er av? 

6. Vad skulle du vilja ändra på för att göra ditt arbete med länkröta enklare? 

 

Andra frågor: 

1. Vilka råd skulle du vilja ge någon som ska utveckla en egen hemsida, när det kommer till länkröta? 

2. På vilket vis påverkar länkröta sökmotor-resultat och hur påverkar detta i sin tur webbplatsen? 

3. Hur fungerar användarvänliga webbadresser (friendly URL)? 

4. På vilket sätt kan användarvänliga webbadresser motverka länkröta? 

5. Hur fungerar permalänkar? 

6. På vilket sätt kan permalänkar motverka länkröta? 

7. Hur fungerar Digital Object Identifiers (DOI)? 

8. På vilket sätt kan DOIs motverka länkröta? 
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4. Resultat och analys 

Kapitlet inleder med enkätsvaren (avsnitt 4.1). Därefter följer avsnitt 4.2 Analys i vilket enkätsvaren jämförs med 

riktlinjerna i avsnitt 2.4, Riktlinjer för att motverka länkröta. Slutligen följer avsnitt 4.3 Sammanfattande analys som 

kortfattat summerar kapitlet. 

Då jag bara har fått tag i fyra stycken respondenter kan jag konstatera att min undersökning inte är generaliserbar. 

4.1 Enkätsvar 

Respondent 1: Kommunikatör, Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap 

 

Hej! 

  

Här kommer MSB:s svar på dina frågor. Jag som svarat heter Mikael Westerlund och arbetar som kommunikatör på 

kommunikationsenheten på MSB. Svaren är offentlig handling och du får använda dem i din uppsats. 

  

Generellt om länkröta: 

1. Hur definierar ni länkröta på er institution/företag/myndighet? 

MSB har ingen definition av länkröta utan vi pratar framför allt om ”brutna länkar” och ”döda länkar”. 

2. Vilka orsaker har ni upptäckt till att de uppstår just hos er? 

Eftersom webbplatsen är väldigt stor och innehåller många sidor är det svårt att ha ett helhetsgrepp. Med 

tiden blir sidor inaktuella och då ändras innehåll samt att sidor tas bort. 

3. Går det att förebygga och/eller motverka länkröta? 

Självklart gå det att förebygga länkröta. Ett sätt är att löpande besöka sina sidor och testa länkarna. 

 

Frågor angående er webbplats: 

1. Vilken plattform arbetar ni med för att utveckla er webbplats? (Berätta gärna om plattformen.) 

För MSB.se använder vi Episerver version 6 R2. Den kommer att ersättas av den senaste versionen av 

Episerver i samband med att en ny webbplats tas fram under det kommande året. 

2. Hur arbetar ni med att motverka länkröta? 

Vi åtgärdar brutna länkar löpande när vi upptäcker dem. Som 

3. Hur hittar ni (blir medvetna om) brutna länkar/filer som försvunnit? 

Vi använder ett externt program som hittar brutna länkar. Dessutom får vi notiser från både handläggare 

som besöker sidor inom deras ämnesområden samt externa besökare som upptäckt brutna länkar. 

4. Vad anser ni är den största utmaningen när det kommer till att motverka länkröta? 

För MSB.se är det att webbplatsen har så många sidor att det är svårt att ha kontroll på vilka som länkar till 

varandra. 

5. Vilka verktyg använder ni er av? 

Vi använder Siteimprove. 

6. Vad skulle du vilja ändra på för att göra ditt arbete med länkröta enklare? 

Ett mer systematiskt arbete med löpande åtgärder utifrån de rapporter vi får in skulle kunna minska antalet 

brutna länkar. 

 

Andra frågor: 

MSB väljer att inte besvara dessa frågor då det inte ligger inom våra ämnesområden. 

1. Vilka råd skulle du vilja ge någon som ska utveckla en egen hemsida, när det kommer till länkröta? 

2. På vilket vis påverkar länkröta sökmotor-resultat och hur påverkar detta i sin tur webbplatsen? 

3. Hur fungerar användarvänliga webbadresser (friendly URL)? 

4. På vilket sätt kan användarvänliga webbadresser motverka länkröta? 

5. Hur fungerar permalänkar? 

6. På vilket sätt kan permalänkar motverka länkröta? 

7. Hur fungerar Digital Object Identifiers (DOI)? 

8. På vilket sätt kan DOIs motverka länkröta? 
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Respondent 2: IT-avdelningen, Stockholms universitet 

 

Hej Peter! 

 

Här kommer mina svar: 

 

Generellt om länkröta; 

1. Hur definierar ni länkröta på er institution/företag/myndighet? 

Vi har inte en tydlig definition, men en tolkning tillsammans med mitt team och verksamheten enas om att 

det handlar om ”döda” länkar, dvs länkar som leder till en 404-sida 

2. Vilka orsaker har ni upptäckt till att de uppstår just hos er? 

I det system jag ansvarar för beror det på att redaktörer avpublicerar (eller tar bort) sidor som blivit 

inaktuella utan att uppdatera sidor som länkar till dessa 

3. Går det att förebygga och/eller motverka länkröta? 

Systemstödet i vårt CMS kan säkert vara bättre. Idag håller vi på att implementera systemstöd för att 

redaktörerna enklare ska se både vilka sidor de ansvarar för, men också vilka de behöver granska för att se 

om de fortfarande är aktuella. Det arbetet kommer att motverka länkröta, både genom själva överblicken, 

men också stödet för granskning, samt att vi tydligare kommer att uppmärksamma vilka länkar som 

behöver uppdateras när en sida avpubliceras eller tas bort. 

 

Frågor angående er webbplats: 

1. Vilken plattform arbetar ni med för att utveckla er webbplats? (Berätta gärna om plattformen.) 

Polopoly. Ett CMS som används av en del högre lärosäten, men som från början togs fram för att stödja 

nyhetswebbar. Användes till för några år sedan av t ex DN. 

2. Hur arbetar ni med att motverka länkröta? 

För närvarande Ad hoc. Vi löser problem när vi upptäcker dem. I samband med att vi försöker åtgärda 

problem med inaktuella sidor kommer vi dock att komma åt en del av problemet lite mer strukturerat (se 

punkt 3 i förra avdelningen) 

3. Hur hittar ni (blir medvetna om) brutna länkar/filer som försvunnit? 

Via vår serviceportal, i samband med testning av funktioner, slumpen/tillfälligheter 

4. Vad anser ni är den största utmaningen när det kommer till att motverka länkröta? 

Tids och resursbrist (både hos redaktörer och utvecklare) 

5. Vilka verktyg använder ni er av? 

Inga förutom vår CMS 

6. Vad skulle du vilja ändra på för att göra ditt arbete med länkröta enklare? 

Färre sällanredaktörer (på Stockholms universitet finns 300 - 400 webbredaktörer som har 0 - 25% av sin 

tid för att sköta om sina sidor. De flesta har mindre än 10%) 

 

Andra frågor: 

1. Vilka råd skulle du vilja ge någon som ska utveckla en egen hemsida, när det kommer till länkröta? 

Ha ett tydligt syfte med webbplatsen så att den kan hållas så minimal som möjligt, men ändå uppnå avsedd 

effekt 

2. På vilket vis påverkar länkröta sökmotor-resultat och hur påverkar detta i sin tur webbplatsen? 

Vet ej 

3. Hur fungerar användarvänliga webbadresser (friendly URL)? 

Saknar data och därmed kunskap om detta 

4. På vilket sätt kan användarvänliga webbadresser motverka länkröta? 

Se förra frågan 
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5. Hur fungerar permalänkar? 

Vet ej 

6. På vilket sätt kan permalänkar motverka länkröta? 

Vet ej 

7. Hur fungerar Digital Object Identifiers (DOI)? 

Vet ej 

8. På vilket sätt kan DOIs motverka länkröta? 

Vet ej 
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Respondent 3: Webbstrateg, Lund universitet 

 

Generellt om Länkröta: 

1. Hur definierar ni länkröta på er institution/företag/myndighet?  

Länkröta är inte ett begrepp vi brukar använda. Jag var tvungen att googla det. Vi brukar istället tala om 

döda länkar. 

2. Vilka orsaker har ni upptäckt till att de uppstår just hos er? 

Vi har en hel del webbsidor som länkar till material på andra webbplatser. Ofta uppstår de döda länkarna 

för att det gjorts förändringar på dessa externa webbplatser utan att vi har märkt det. En webbplats kan t.ex. 

göra om sin informationsstruktur, och därigenom få nya URL:er, vilket gör att länkar till dem slutar att 

fungera. Det händer också att webbplatser helt läggs ned. 

3. Går det att förebygga och/eller motverka länkröta? 

Ja, genom regelbundna kontroller/genomsökningar av döda länkar. Det finns speciella tjänster och verktyg 

för det. 

 

Frågor angående er webbplats: 

1. Vilken plattform arbetar ni med för att utveckla er webbplats? (Berätta gärna om plattformen.) 

Vi använder ett open source-cms, Drupal. 

2. Hur arbetar ni med att motverka länkröta? 

Vi har regelbundna kvalitetskontroller av våra sidor – minst två gånger om året kollar vi manuellt igenom 

alla sidor på vår huvudwebbplats. Då ska bland annat länkar testas. Vi använder med oregelbundna 

mellanrum ett gratisverktyg för länkkontroller, men det fungerar inte helt optimalt. Vi planerar framöver att 

börja använda ett verktyg som gör tätare länkkontroller, SiteImprove. 

3. Hur hittar ni (blir medvetna om) brutna länkar/filer som försvunnit? 

Se ovan. 

4. Vad anser ni är den största utmaningen när det kommer till att motverka länkröta? 

Att hitta ett bra verktyg för att automatiskt kolla länkar, samt att få tid till att hinna uppdatera de döda 

länkar som man hittar. 

5. Vilka verktyg använder ni er av? 

Vi kommer att använda oss av SiteImprove inom kort. 

6. Vad skulle du vilja ändra på för att göra ditt arbete med länkröta enklare? 

Vi hoppas på att SiteImprove ska hjälpa oss. 

 

Andra frågor: 

1. Vilka råd skulle du vilja ge någon som ska utveckla en egen hemsida, när det kommer till länkröta? 

Ha en plan för att hålla innehållet aktuellt. Planera för revisioner, ha tydligt ansvariga för respektive sida så 

att man vet vem som ansvarar för att hålla sidan uppdaterad. Avsätt tillräckliga resurser för att jobba 

löpande med innehållet. 

2. På vilket vis påverkar länkröta sökmotor-resultat och hur påverkar detta i sin tur webbplatsen? 

3. Hur fungerar användarvänliga webbadresser (friendly URL)? 

Det är adresser som beskriver sidans innehåll och är lättlästa. Vi bygger merparten av våra URL:er på 

sidornas titel, vilket vanligen ger en bra bild av sidans innehåll. 

4. På vilket sätt kan användarvänliga webbadresser motverka länkröta? 

Vet ej. 

5. Hur fungerar permalänkar? 

Det är, som jag förstår det, URL:er som man behåller en längre tid, och som man vanligen pekar om till den 

”verkliga” URL:en som kommer ifrån systemet. Vi brukar prata om ”snygglänkar”. Möjligen är dessa mer 
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friendly URL.s, oklart för mig. Det är en adress som vi t.ex. kan använda i en broschyr, och som lever kvar 

även om vi ändrar om en sidtitel t.ex. 

6. På vilket sätt kan permalänkar motverka länkröta? 

Genom att de är mer beständiga, och genom att man håller ordning på dem man har och ser till att göra 

ompekningar till andra URL:er ifall man ändrar om webbplatsen. 

7. Hur fungerar Digital Object Identifiers (DOI)? 

Vet ej. 

8. På vilket sätt kan DOIs motverka länkröta? 

Vet ej. 
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Respondent 4: Programledare, Karlstad Universitet 

 

Generellt om Länkröta: 

1. Hur definierar ni länkröta på er institution/företag/myndighet? 

Vill hävda att vi inte har en specifik definition på KAU, utan den ”allmänna” definitionen gäller här liksom 

i andra organisationer. 

2. Vilka orsaker har ni upptäckt till att de uppstår just hos er? 

Har inte undersökt detta specifikt, men jag gissar att länkrötan uppstår för att det saknas en process där 

länkar kontrolleras vid uppdatering av webbplats (tex vid export från gammalt cms till nytt då i princip alla 

länkar byttes till nya url:er). I processen saknas också organisation för att kontrollera befintliga länkar på de 

sidor som redan migrerats. I dagsläget kontrolleras länkar först om en webbredaktör öppnar en specifik sida 

i cms:et, och där rapporterar cms:et automatiskt om det finns brutna länkar (exempelvis externa eller 

interna länkar som inte längre leder någon vart). Problemet är dock att det inte finns någon webbredaktör 

som sitter och öppnar alla enskilda tusentals sidor för att kontrollera alla länkar. 

3. Går det att förebygga och/eller motverka länkröta? 

Ja, med en organisation där länkar kontrolleras – åtminstone när det är dags för migrering mellan två cms. 

 

Frågor angående er webbplats: 

1. Vilken plattform arbetar ni med för att utveckla er webbplats? (Berätta gärna om plattformen.) 

Drupal 8 (antar att det är en specialversion anpassad för KAU eftersom gränssnittet är i KAUs färger mm). 

2. Hur arbetar ni med att motverka länkröta? 

På Informatik har vi haft praktikanter som har fått identifiera brutna länkar, och i viss mån även 

laboratorieingenjör (eller övriga kollegor). 

3. Hur hittar ni (blir medvetna om) brutna länkar/filer som försvunnit? 

Praktikanter har fått i uppgift att gå igenom våra sidor och notera vart de brutna länkarna finns. I övrigt 

upptäcks brutna länkar organiskt (när någon klickar och märker att länken är död) eller när en sida 

redigeras av tex laboratorieingenjören och hen upptäcker att sidan innehåller brutna länkar. 

4. Vad anser ni är den största utmaningen när det kommer till att motverka länkröta? 

Det är en stor utmaning att motverka länkröta när den avdelning som har ansvar för vår webb inte har med 

en strategi för jobba med frågor så som länkröta. Det blir onödigt tungrott när det egentligen borde vara en 

naturlig del av att lansera en ny webb samt underhålla en befintlig webb. 

5. Vilka verktyg använder ni er av? 

Inga speciella verktyg utöver Drupal 8, vad jag vet. 

6. Vad skulle du vilja ändra på för att göra ditt arbete med länkröta enklare? 

Ett verktyg som kontrollerade sidor automatiskt och gav rapporter (istället för att jag ska behöva gå in på 

respektive sida i cms:et och kontrollera eventuella brutna länkar). 

 

Andra frågor: 

1. Vilka råd skulle du vilja ge någon som ska utveckla en egen hemsida, när det kommer till länkröta? 

Att ha en strategi för det. 

2. På vilket vis påverkar länkröta sökmotor-resultat och hur påverkar detta i sin tur webbplatsen? 

3. Hur fungerar användarvänliga webbadresser (friendly URL)? 

4. På vilket sätt kan användarvänliga webbadresser motverka länkröta? 

5. Hur fungerar permalänkar? 

6. På vilket sätt kan permalänkar motverka länkröta? 

7. Hur fungerar Digital Object Identifiers (DOI)? 

8. På vilket sätt kan DOIs motverka länkröta? 
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Respondent 5: Webbredaktör, Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap 

 

Generellt om Länkröta: 

1. Hur definierar ni länkröta på er institution/företag/myndighet? 

Jag har aldrig hört att vi pratat om länkröta, utan använder istället begreppet brutna länkar. 

2. Vilka orsaker har ni upptäckt till att de uppstår just hos er? 

På den del av msb.se där jag är webbredaktör orsakas de brutna länkarna nästan uteslutande av borttagna 

eller flyttade sidor. Sidorna tas bort när de inte längre är aktuella, exempelvis om ett visst verktyg har 

avvecklats, och sidor flyttas i samband med att vi organiserar om informationen. 

3. Går det att förebygga och/eller motverka länkröta? 

Ja, säkert. Jag har dock inte tillräcklig kunskap om området för att ge ett mer exakt svar.  

   

Frågor angående er webbplats: 

1. Vilken plattform arbetar ni med för att utveckla er webbplats? (Berätta gärna om plattformen.) 

Episerver 

2. Hur arbetar ni med att motverka länkröta? 

Eftersom jag endast är webbredaktör på en del av msb.se så kan jag inte svara för myndigheten i stort utan 

endast för min del. Vårt arbete för att motverka brutna länkar bygger uteslutande på manuellt arbete genom 

att sidan kontrolleras efter att ändringar har gjort (dvs jag klickar på länkarna). 

3. Hur hittar ni (blir medvetna om) brutna länkar/filer som försvunnit? 

Genom att jag själv hittar dem eller att våra användare rapporterar in dem (dock väldigt ovanligt, sker 

endast om det är ett dokument de letar efter som försvunnit). 

4. Vad anser ni är den största utmaningen när det kommer till att motverka länkröta? 

Den största utmaningen för oss är att hålla sidan relevant och aktuell (dvs genom att rensa och flytta om ) 

men ändå se till att den fungerar hela tiden. En statisk sida hade varit enklare att hantera… 

5. Vilka verktyg använder ni er av? 

Jag använder inga verktyg för att motverka brutna länkar men det är möjligt att vår webbredaktion gör det. 

6. Vad skulle du vilja ändra på för att göra ditt arbete med länkröta enklare? 

Att få automatgenererade rapporter om brutna länkar skulle underlätta. 

  

Andra frågor: 

Har inga råd att ge då detta inte riktigt är mitt expertområde. 
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Respondent 6: Anonym 

 

Generellt om Länkröta: 

1. Hur definierar ni länkröta på er institution/företag/myndighet? 

2. Vilka orsaker har ni upptäckt till att de uppstår just hos er? 

Gamla bokmärken som inte hanteras av automatiska omskrivningar, html-filer från förr som fastnat i någon 

sökmotors index osv. 

3. Går det att förebygga och/eller motverka länkröta? 

Genom att sidorna nu huvudsakligen skapas av dynamisk kod hanteras det mesta. Ofta kan man söka fram 

en korrekt sida, om man vet innehållet på den sida man har problem med. 

 

Frågor angående er webbplats: 

1. Vilken plattform arbetar ni med för att utveckla er webbplats? (Berätta gärna om plattformen.) 

Vi använder en egenutvecklad plattform. 

2. Hur arbetar ni med att motverka länkröta? 

Länkstrukturen ändras sällan, och koden verkar hantera det mesta av gjorda ändringar, med tanke på det 

låga antal frågor vi får i ämnet. 

3. Hur hittar ni (blir medvetna om) brutna länkar/filer som försvunnit? 

En god källa är publiken, när vi tror vi gjort vad vi kunnat. Loggfiler, som dock kräver manuell analys, 

vilket tar tid. 

4. Vad anser ni är den största utmaningen när det kommer till att motverka länkröta? 

Kanske gamla html-filer som det inte blivit av att ta bort? 

5. Vilka verktyg använder ni er av? 

Just för att hitta dessa? Mig veterligen inget speciellt. Kan ha fel. 

6. Vad skulle du vilja ändra på för att göra ditt arbete med länkröta enklare? 

Problemet känns så litet att den frågan inte har uppkommit. 

  

Andra frågor: 

1. Vilka råd skulle du vilja ge någon som ska utveckla en egen hemsida, när det kommer till länkröta? 

Att vara medveten om risken räcker långt. Omdirigering i koden bör vara på plats. 

2. På vilket vis påverkar länkröta sökmotor-resultat och hur påverkar detta i sin tur webbplatsen? 

Sökmotorer brukar rimligen ta bort trasiga länkar ur sina resultat. 

3. Hur fungerar användarvänliga webbadresser (friendly URL)? 

Vi använder sällan sådana. Men det diskuteras ibland. De vi har är av formen redirect – vilket leder till 

problem ibland när målsidan behöver ändras. Manuell fix behövs i sådana fall. 

4. På vilket sätt kan användarvänliga webbadresser motverka länkröta? 

Det i sig borde väl inte påverka?? 

5. Hur fungerar permalänkar? 

6. På vilket sätt kan permalänkar motverka länkröta? 

Även sådana KAN ju glömmas bort vid någon omgörning 

7. Hur fungerar Digital Object Identifiers (DOI)? 

Jag har inte hört någon diskussion om DOI vad jag kan påminna mig. Våra artiklar har ju unika id-nummer 

och är nåbara så länge de är publicerade, men det är förstås inte samma sak. 

8. På vilket sätt kan DOIs motverka länkröta? 

Kan inte bedöma det 
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4.2 Analys 
 

Generellt om länkröta: 

1. Fråga: Hur definierar ni länkröta på er institution/företag/myndighet? 

Analys: Länkröta verkar inte vara ett vedertaget begrepp i Sverige. Ofta refererar man istället till brutna eller döda 

länkar; vilket i stort sett har samma innebörd. På grund av detta verkar det inte finnas några särskilda definitioner av 

ordet. Vad man än väljer att kalla fenomenet så verkar de flesta urvalspersoner vara medvetna om det. 

 

2. Fråga: Vilka orsaker har ni upptäckt till att de uppstår just hos er? 

Analys: Den vanligaste orsaken verkar vara att webbplatserna är stora och har mycket innehåll, innehåll som blir 

utdaterad och därför raderad. I många fall verkar det som att personal som kanske inte känner till fenomenet länkröta 

ansvarar för raderingen av webbplatsens resurser. R1 “Ta aldrig bort något från din webbplats” tar upp just detta. Då 

detta verkar vara en vanlig orsak till länkröta är det här en viktig riktlinje som bör tas på stort allvar. 

 

3. Fråga: Går det att förebygga och/eller motverka länkröta? 

Analys: Det råder en enig åsikt om att länkröta går att förebygga. Som exempel nämns att kontinuerligt arbeta med 

att besöka sidorna och kontrollera att länkarna fortfarande är obrutna. Detta stämmer väl överens med riktlinjen R8 

“Vid skapande av länk, testa” som uppmanar användaren att testa alla länkar med jämna mellanrum. 

Ett annat exempel är att skaffa sig en bättre överblick över webbplatsen för att på så sätt bli medveten om vad man 

påverkar när man tar bort en fil eller webbsida. 

 

 

Respondenternas webbplatser: 

1. Fråga: Vilken plattform arbetar ni med för att utveckla er webbplats? 

Analys: De respondenter som jag har varit i kontakt med har använt olika plattformar för att skapa och underhålla 

sin webbplats. Plattformar som nämnts: Episerver, Polopoly, och Drupal. Samtliga har inbyggda verktyg för att 

motverka länkröta. Ännu en plattform som nämndes heter Isidor, jag antar att även denna har vissa verktyg för att 

motverka länkröta, men jag vet inte med säkerhet. Min slutsats är ändå att de flesta plattformar har inbyggda verktyg 

för att tackla problemet. 

 

2. Fråga: Hur arbetar ni med att motverka länkröta? 

Analys: Det vanligaste verkar vara att lösa problemen när man upptäcker dem i form av en så kallad "quick fix" (sv: 

snabb lösning). Det vill säga det verkar inte vara vanligt med ett strukturerat tillvägagångssätt för att motverka 

länkröta. Flera av respondenterna har uttryckt att de gärna vill ha en bättre strategi för att hantera problemen. 

 

3. Fråga: Hur hittar ni (blir medvetna om) brutna länkar/filer som försvunnit?  

Analys: Ett av de vanligare sätten verkar vara att webbplatsens användare rapporterar brutna länkar. Ett annat 

vanligt sätt är användning av verktyg såsom link checkers. Återigen gör sig riktlinje R8 “Vid skapande av länk, 

testa” påmind, och bevisar vikten av att regelbundet kontrollera länkar. 

 

4. Fråga: Vad anser ni är den största utmaningen när det kommer till att motverka länkröta?  

Analys: Storlek på webbplats, tid och resurser. Av dessa svar tolkar jag att både verktyg och kunskap för att 

motverka länkröta finns, men inte tiden. Kanske prioriterar man ner länkröta, och dess bekämpning, på många 

institutioner/företag/myndigheter. 

 

5. Fråga: Vilka verktyg använder ni er av?  

Analys: Respektive CMS inbyggda verktyg. Ett verktyg vid namn Siteimprove nämndes också. 
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6. Fråga: Vad skulle du vilja ändra på för att göra ditt arbete med länkröta enklare?  

Analys: Ett mer systematiskt angreppssätt och färre involverade. Med involverade menas i detta fall: “användare 

som har rättighet att påverka webbplatsen”. Många av dessa involverade kanske saknar nödvändig kunskap för att ta 

vissa av de beslut som de tar. Som ett påhittat exempel skulle en lärare inom psykologi kunna vara ansvarig för att 

uppdatera och underhålla innehållet på sitt universitets webbsida om just psykologi, men denne lärare kanske inte är 

medveten om länkröta. I exemplet stöter läraren på en utdaterad pdf-fil och bestämmer sig för att ta bort den. Detta 

skulle kunna vara upphov till länkröta. 

 

 

Andra frågor: 

Data saknas för att kunna göra en analys. 

Dömande av resultatet inser jag så här i efterhand att frågorna i det här stycket kanske kunde ha formulerats på ett 

bättre sätt. Min tanke med dessa frågor var att om respondenterna svarar på liknande vis som litteraturen så stärker 

det informationen i litteraturen. Om de svarar på ett annorlunda sätt kanske man kan få fram ny data som 

kompletterar litteraturen. 

 

4.3 Sammanfattande analys 

I avsnitt 4.2 Analys tittar jag på svaren som respondenterna har givit och jämför dem med Riktlinjerna som finns i 

avsnitt 2.4 Riktlinjer för att motverka länkröta. Jag jämförde om svaren följde riktlinjerna där en jämförelse var 

möjlig. 

I del 1, fråga två “Vilka orsaker har ni upptäckt till att de uppstår just hos er?” svarade respondenterna att en vanlig 

orsak till länkröta var att någon hade tagit bort någonting på webbplatsen. R1 säger: Ta aldrig bort något från din 

webbplats, vilket verkar vara välgrundat i verkligheten. 

En annan riktlinje som stämde väl överens med analysen var R8 “Vid skapande av länk, testa.” Denna riktlinje 

passade in på svaren både på del 1, fråga tre “Går det att förebygga och/eller motverka länkröta?” Där svaren löd att 

man skulle testa länkarna på sina webbplatser kontinuerligt. Samt på del 2, fråga tre “Hur hittar ni (blir medvetna 

om) brutna länkar/filer som försvunnit?” Där svaren syftade på att man skulle använda sig av link checkers för att 

testa sina länkar. 

Något som verkar saknas hos många av respondenterna är en strategi för hur länkröta bör motverkas. Kanske kunde 

skolor ha kurser som lär ut sådana strategier? 

 

Tyvärr är den här analysen varken generaliserbar eller datan mättad då jag har haft svårt att få tag i respondenter. 

Det hela hjälptes inte av att personer med titeln “kommunikatör” inte svarar på email. Utav kanske sextio skickade 

email har jag fått svar från fem personer, det vill säga cirka 8%. Anledningen till att så få svarade tror jag beror på 

att personerna i fråga helt enkelt inte har tid. 
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5. Slutsats 

 

Slutligen är det dags att besvara frågeställningen som ställdes i avsnitt 1.4, som såg ut på följande vis: Hur och av 

vilka orsaker uppstår länkröta? Kan man förebygga och motverka länkröta, i så fall hur? Varför är länkröta 

fortfarande ett problem när det finns så mycket kunskap om det? 

 

Jag har kommit fram till att ordet länkröta, som samlingsnamn, inte verkar vara vedertaget i Sverige. Dock känner 

de flesta till begreppet “bruten länk”. På grund av detta tror jag att många missar viktig information angående 

länkröta. Ett exempel på sådan information är av vilka orsaker som länkröta uppstår. Jag är övertygad om att de 

flesta kan nämna en eller ett par orsaker, men få är nog medvetna om en majoritet av orsakerna. De inser inte hur 

mycket som spelar in, helt enkelt. Jag tror att avsaknaden av kurser på ämnet länkröta spelar stor roll här. Elever 

borde få lära sig mer om länkröta och även strategier för hur länkröta kan förebyggas och motverkas. För att kunna 

förebygga och motverka ett problem måste man först vara medveten om att det faktiskt är ett problem. 

 

Trots att flera av mina respondenter rapporterar att de använder sig av link checkers och liknande verktyg återstår 

problemet. Detta skulle kunna betyda att vissa respondenter säger det de vet är rätt, men gör en annan sak. I detta 

fallet väljer jag att fria snarare än att fälla, och antar att respondenterna visst använder sig av dessa verktyg; men 

kanske med ojämna mellanrum. Jag misstänker att anledningen till detta är brist på tid. 

 

Jag har även dragit slutsatsen att länkröta är ett allvarligare problem än många tror. I bästa fall skapar det frustration 

hos användaren. Att en webbplats gör sina användare frustrerade är i sig ett allvarligt problem; alla vill ju ha nöjda 

kunder.  

I värre fall kan det leda till att webbplatsen förlorar kunder. Att behålla befintliga kunder och bjuda in nya kunder är 

något som ligger i alla företags intresse som bedriver e-handel. Här borde man verkligen prioritera länkröta högt! 

I värsta fall kan det leda till att viktiga dokument går förlorade, eller till och med att internets grundstruktur 

upplöses. 

 

Som tur är finns det sätt att skydda sig mot länkröta. Om man som webbutvecklare följer de riktlinjer jag har listat i 

avsnitt 2.4 så har man kommit en god bit på väg. Det finns även kraftfulla verktyg som man kan använda sig av i sin 

kamp mot länkröta. Ett exempel på ett sådant verktyg är så kallade link checkers; ett program som automatiskt söker 

igenom en webbplats i jakt på brutna länkar. I dagsläget verkar de flesta CMS ha ett liknande verktyg inbyggt, och 

många använder sig redan av det. 

 

Det största problemet jag kan se är att medvetenheten om problemet är låg. Högskolor bör utbilda sina studenter om 

problemet. En kurs som går igenom orsaker till varför länkröta uppstår, hur man förebygger länkröta, verktyg man 

kan använda sig av, hur man motverkar länkröta, samt strategier för hur man kontinuerligt arbetar med problemet 

bör finnas. 
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https://journalistsresource.org/studies/society/internet/website-linking-best-practices-media-online-publishers
https://www.kau.se/utbildning/program-och-kurser/program/SGWOM
https://www.nngroup.com/articles/fighting-linkrot/
https://techterms.com/definition/cms
https://techterms.com/definition/friendly_url
https://en.wikipedia.org/
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Bilagor 

Bilaga 1: E-mailet som skickades till respondenterna 

 

Hej.  

 

Mitt namn är Peter Persson och jag studerar Webb och multimedia vid Karlstads Universitet. Just nu skriver jag en 

högskoleuppsats och söker intervjupersoner. Ämnet är länkröta, därför söker jag webbutvecklare / IT-ansvariga som 

är villiga att svara på några frågor. 

 

Intervjupersonen har rätt att vara anonym och har rätt att avbryta intervjun när som helst. 

Intervjun består av cirka 20st frågor och kan ges antingen öga-mot-öga, över email eller via telefon, 

intervjupersonen väljer vad som passar bäst. 

 

Om ni väljer att bli intervjuad via email kommer jag att skicka en .pdf-fil med alla frågorna som ni i lugn och ro kan 

besvara och sedan skicka tillbaka till mig. 

Det insamlade materialet från intervjuerna kommer endast användas i vetenskapligt syfte för den här uppsatsen. 

 

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta mig. 

Mvh Peter Persson 

------ 
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Bilaga 2: Email-Korrespondens med Brett Johnson, The Library Innovation Lab 

 

Peter Persson: 

 

Hello. 

I am writing an essay about link rot and now I’m curious about perma.cc. 

 

You write on your website: 

"You give Perma.cc the URL of the page you want to preserve and cite. Our software visits that URL, preserves 

what's there, deposits it into our collection..." 

 

I am assuming this means that perma.cc creates some kind of backup of the webpage - is that correct? 

If yes, where is that backup stored? On perma.cc's servers or elsewhere? 

 

Is it okay if I use your answer in my essay? 

 

Thank you. 

------ 

 

 Brett Johnson: 

 

Hi Peter, 

 

Our pages are backed up here at HUIT (Harvard University IT), on Amazon Web Service and all public links are 

also backstopped as a part of the Internet Archive. 

 

What is your paper for/where are you writing it from? 

 

Thanks, 

 

Brett Johnson 

librarylab.law.harvard.edu <http://lil.law.harvard.edu/> 

------ 

 

Peter Persson: 

 

Thank you for your reply. Is it okay if I use your answer in my paper? 

 

The paper is part of a class I'm taking at Karlstad University, Sweden. 

Passing this class will grant me a College Degree. 

------ 

 

 

 Brett Johnson: 

 

Hi Peter, that’s fine 

  

Brett Johnson 

librarylab.law.harvard.edu 

------ 

 

 


