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Vad är vad på en webbsajt
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Skapa innehåll för sökmotorer
Att skapa innehåll för sökmotorer och dess sökrobotar är en
balansgång mellan användarvänlighet och anpassning
sökmotorer. Utgångspunkten är att göra sina webbsidor så bra
som möjligt för besökarna, men samtidigt försöka gå
sökmotorerna till mötes. Oftast skapar denna balansgång ingen
konflikt.
Övergripande så uppskattar sökmotorer korta och informativa
titlar, rubriker och meta-taggar, samt långa informativa texter.

Titel
När det gäller sökmotoroptimering är det här det viktigaste enskilda elementet för en
webbsida. Elementet är inte synligt på själva sidan utan syns i webbläsarramen högst upp.
Det är också det element som vanligen är synligt som länkad rubrik i sökmotorns sökresultat.
Här är riktlinjer för att skapa optimerade titlar:
• den ska innehålla sökorden för sidan
• den ska vara unik för respektive sida
• det ska vara ett så bra språkligt flyt som möjligt i titeln
• dess längd ska inte överstiga 64 tecken inklusive blanksteg
• den ska vara säljande

Rubriker (H1)
<h1> är den html-tagg som ska omgärda huvudrubriker. Alla sidor på en webbplats ska ha
en huvudrubrik. Eventuella underrubriker bör taggas <h2>, <h3>, <h4> etc.
Här är riktlinjer för att skapa bra rubriker:
• den ska innehålla sidans sökord i någon grammatisk form
• den ska skilja sig från titeln och utgöra ett varierande komplement till titeln
• den ska vara den grafiskt mest framträdande rubriken
• den ska ligga högt upp på sidan
• den ska passa in i sidans språkliga kontext
• den ska vara säljande

Meta description
Meta description är en kort beskrivning av en webbsida. Den syns inte på sidan utan är den
text som sökmotorn visar under den länkade rubriken i sökresultatet.
Här är riktlinjer för att skapa bra Meta description:
• den ska vara unik för varje sida
• den ska innehålla sökorden
• den ska vara mellan 130-156 tecken lång
• den ska gärna innehålla svar på följande frågor
o Vad är era fördelar?
o Vad är ert löfte?
o Vad förväntas kunden göra nu?
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Brödtext
En av de bättre investeringar ni kan göra är att satsa på innehåll av bra kvalitet till er
webbsajt. Det ska skrivas för era besökare, vara läsvärt och ge ett mervärde. Målet för en
sökmotoroptimerad text ska alltså vara att tillföra det som besökaren eftersöker och inte
enbart anpassa texten för sökmotorn.

Texten ska vara unik
Det är mycket viktigt att en webbsidas text är unik. Innehållet får inte vara kopierat
(duplicerat) från andra delar av ens sajt eller från andra sajter. Sidor med kopierat innehåll
nedvärderas av sökmotorer.

Textmängd
Målet är att en webbsidas textmängd ska anpassas till hur mycket relevant text just den
sidan kan innehålla. En tumregel är att en webbsida ska innehålla 300 ord. Men en bra
produktsida innehåller ofta färre ord än 300, medan en bra faktasida normalt innehåller
betydligt fler ord än 300.
Som innehåll räknas inte bara löpande text utan även exempelvis produktdata ses som
innehåll.

Sökord i texten
Sökorden behöver finnas med i texten. Men det är inte bra att överdriva och ha med
sökorden för mycket då detta ger negativa effekter. Det bästa är att skriva en naturlig text
och inte fundera på sökorden när ni skriver texten. I de flesta fall kommer sökorden då med
lagom mycket i texten.
Säkerställ efter ni skrivit texten att sökorden kom med i texten och att de inte nämndes för
mycket.

Bilder
Sökmotorer kan inte avgöra innehållet av en bild. Ett alt-attribut beskriver för sökmotorns
spindel vad bilden innehåller och är därför viktig. Vi rekommenderar att alltid lägga till
relevanta alt-attribut till bilder på webbsidan. Google lägger även vikt vid filnamnet och det
innehåll som omger bilden. Därför är det bra om man kan ge bilderna relevanta filnamn. På
kategorisidor ska man försöka ha en eller flera generella bilder som är relevanta för
innehållet och optimerade där efter. På produktsidor så finns produktbilder som är
optimerade för produkten. För bilder kan man även skapa en speciell sitemap, läs mer här
https://support.google.com/webmasters/answer/178636, den gör dock inte att bilderna rankar
bättre utan underlättar indexeringen av dem.

Internlänkning
För att en sökmotor ska hitta och värdera en undersida på en webbsajt krävs det att det finns
länkar på sajten som pekar till den (internlänkar). Genom att länka till en undersida från
startsidan så berättar ni för sökmotorn att just denna undersida är extra viktig jämfört med
om den interlänkas först längre ned i sajthierarkin. Detta betyder dock inte att alla sidor ska
länkas från startsidan utan endast de viktigaste, annars sprids budskapet (länkkraften) till
sökmotorn ut på för många undersidor.
Det är också viktigt vad som står i ankartexten på internlänken då detta berättar för
sökmotorn vad undersidan handlar om. Detta betyder att sökordet för undersidan helst ska
vara med i ankartexten. Det är också viktigt att inga andra interna undersidor länkas med en
ankartext som kan få sökmotorn att uppfatta ”fel” undersida som mer relevant för sökordet.
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Hur sökmotorer använder innehållet i sökresultaten
Förutom att använda en webbsidas innehåll till att värdera vad den handlar om visar
sökmotorer som Google delar av innehållet direkt i sökresultatet.
Det är viktigt att tänka på innehållet även från detta perspektiv. Detta är första intrycket ni ger
en potentiell besökare från en sökmotor och hur ni formulerar er kommer påverka hur många
som väljer att klicka just på er sajt i sökresultatet.

När en webbsajt blir väldigt relevant för en sökning, (oftast sker detta på
varumärkessökningar som ovan) väljer Google ibland att visa ”site links” (direktlänkar till
undersidor). Google väljer själv vilka dessa länkar blir, men ni kan via Google Webmaster
Tools välja bort de sidor ni inte vill ska visas där.
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Länkprofil
Sökmotorer läser av hela webben och alla länkar för att värdera sajters auktoritet. Länkar till
din webbplats har alltså betydelse för var du hamnar i sökresultat då Google läser av styrkan
i dem och deras ankartext. Genom att läsa av ankartexter förstår Google vad sajten handlar
om, därför det är viktigt för dig att ha koll på vad länkarna till din sajt säger. Det samlade
värdet av länkar till din webbplats utgör din länkprofil och för att få bästa resultat behöver du
en länkstrategi som utnyttjar potentialen i din länkprofil.
För att en webbplats ska ranka bra i sökresultatet krävs det att sajten har bra och relevanta
länkar som pekar till den. Det vanliga är att man inte kan påverka hur länkarna ser ut men
följande är viktigt för en bra länk:

Var ska länken placeras
•
•
•
•

Sidan där länken ligger bör handla om det som länken ska länka till.
Sidan som länkar ska finnas med i webbsidans menyer.
Länken bör ligga i innehållet. Den bör inte ligga i sidokolumner eller sidfoten.
Det bör finnas få andra externa länkar på sidan, därför är alltid text-sidor att föredra
framför ”partner” och ”länk”-sidor.

Hur ska länken utformas
•
•
•

Länken ska peka mot den sida som det är relevant för besökaren att landa på.
Textlänkar är att föredra framför en bildlänkar. Om det är en bild så ska alt och titleattributen optimeras så att de talar om vad bilden föreställer och vart länken pekar.
Länken ska inte ha attributet ”nofollow”.

Länkens ankartext
•

Ankartexter som är eller innehåller sökord är mer riskfyllda än ankartexter som
innehåller varumärket eller domännamnet i någon form. Men du bör inte helt undvika
sökord i ankartexter utan få till en naturlig variation där sökordet ibland ingår i
ankartexten. Ju mer olika ankartexter en länkprofil innehåller desto bättre. Detta
innebär att det är klokt att variera ankartexterna i de fall du kan påverka dem själv.
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