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För att utveckla företagets webbplats och skapa trafik till den är det bra att jobba med sökmo-

toroptimering, SEO. Nedan följer tips för att öka ert företags möjligheter till sökmotoroptimering 

samt fördjupningslänkar om SEO och Google Analytics. 

Börja gärna med att tänka på era egna vanor. Vilka sökord brukar ni använda? När googlade ni 

senast för att ta reda öppettider för ett företag eller få ett förslag på restaurang? Klickade ni er då 

vidare in på sökningens resultat? Det är nämligen ett vanligt första besök på en webbplats. Därför 

gäller det att hamna bra till i sökningen. 

Idag går det att mäta och samla in en stor mängd information om era besökare och deras beteen-

den. Hur de har kommit till företagets webbplats eller vilka de vanligaste sökorden är. Viktigast är 

att ni förstår det material analysen samlar in och hur ni kan använda er av kunskapen. Kan ni hitta 

på en ny tjänst? Eller utveckla hur någon del av er webbplats är utformad?

Sökmotorerna gillar text. De letar efter nödvändig och värdefull information. Ta fram bra sökord 

till sökmotorerna. Utgå ifrån era kunder. Vilka ord skulle de söka med till exempel på Google? Kan 

ni fråga era befintliga kunder vilka sökord de använde för att hitta er webb? Det finns även verktyg 

för att ta reda på vilka sökord som är populära och relevanta för er.

Vad kan ni själva göra på er webbplats? Ni kan till exempel medvetet lägga in sökord i era ingres-

ser, rubriker och brödtexter. Ni kan också döpa era bilder med relevanta sökord, så att ni hamnar 

som möjlig träff i bildsöket för sökmotorn. Men sköt det snyggt. För många utplacerade sökord 

kan göra att exempelvis Google tolkar det som att webbplatsen enbart försöker locka trafik och 

då hamnar ni istället sämre till i sökresultatet. Besökaren ska uppleva era texter naturliga och 

intressanta, inte som med konstiga ord utan relevans för innehållet eller helhetsupplevelsen. 

Jobba med att länka material från webbplatsen mellan olika plattformar så ökar er SEO. Det kallas 

crossmedia. Ett exempel på det är att dela webbplatsen på företagets Facebook-sida. 

Se över det tekniska på er webbplats. 

Om ni har en webbplats som är mobilanpassad hamnar den bättre till vid sökningar från mobil-

telefoner.  Hur snabb är er webbplats? Tar den lång tid att ladda? Se över storleken på era bilder 

eller välj att länka filmer från en plattform för film, så att sidan går snabbare. 

Sökmotoroptimering och analys



Behöver ni lägga till något sökord eller vill ni förstå hur besökarna hittar till er webbplats? In-

tegrera då ett analysverktyg till webbplatsen. Ett analysverktyg som ni kan kika närmare på är 

Google analytics. Genom analysverktyg kan ni få reda på vad som fungerar och inte fungerar på 

webben. 

Lycka till med att utveckla er webbplats! Och kom ihåg att webben är i ständig utveckling, så un-

derhåll och uppdateringar av ert företags webbplats kommer att behövas. 

Fördjupningslänkar
Om sökmotoroptimering:

Så fungerar SEO: www.happiness.se/artiklar/hur-funkar-sokmotoroptimering 

Om sökordsanalys: www.topvisible.se/sokmotoroptimering/sokordsanalys/ 

Forum med länkar, tips, diskussioner etc: www.seo-forum.se/  

Om Google analytics:

Guide till Google Analytics: www.perpettersson.nu/google-analytics-guide/

Tips för Google Analytics: www.intechnic.com/blog/how-to-get-the-most-from-google-analy-

tics-tips-tricks-best-practices/ 

Youtube introduktionsvideo till Google analytics: www.youtube.com/watch?v=Hdsb_uH2yPU&-

feature=PlayList&p=7A545E796C2CFA72&index=0

Podcast:

Avsnittet ger tips på vad du som företag kan göra för att förbättra sökmotoroptimering:

www.poddtoppen.se/podcast/1147502857/digitalsnack


