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Modern sökmotoroptimering (SEO)



1. Skapa relevant och unik titel

• Välj en titel som effektivt förmedlar ämnet för sidans 
innehåll.

• Varje sida bör ha en unik titel som kan hjälpa besökaren 
och sökmotorn att veta på vilket sätt sidan skiljer sig från de 
andra sidorna på webbplatsen.

• En titel kan vara både kort och informativ. Om titeln är för 
lång visas bara en del av den i sökresultatet på Google.

• Behöver inte vara samma som rubriken i menyn.



2. Använd ”Metabeskrivning”

• Metabeskrivningar är bra eftersom Google kan hämta. 
utdrag från dem för dina sidor. 

• Metabeskrivningarna ska vara unika för varje sida.

• Se till så att beskrivningen innehåller de viktigaste sökorden 
för sidan.

• Finns under Egenskaper > Metadata för sidan.  Ex

https://koping.se/4.3c1c531215ff35e8fbd64f9d.html


3. Namnge bilder och dokument

• Sökmotorerna tar hänsyn till fil-namnet på bilder och 
dokument.

• Det är mycket bättre om din bild heter
sopning-av-trottoar-centrum.jpg än IMG576.jpg. 

• Döper du dina bilder bra är chansen stor att de också 
kommer med i sökmotorernas bildsök.



4. Skriv bildtext

• Besök till hemsidan kan många gånger härledas till Googles 
bildsök. Det är därför bra om du alltid har bildtexter till dina 
bilder. 

• Tips: Kolla vilka bilder från hemsidan som finns med i 
Googles bildsök. Gå till Google bilder och skriv i 
sökfunktionen in site:kommunen.se för att se vilka bilder 
som finns med.

https://www.google.se/search?hl=sv&biw=2560&bih=1300&tbm=isch&sa=1&ei=af8dWvGFH8Lp6AS_pqmgBw&q=site:kungsor.se&oq=site:kungsor.se&gs_l=psy-ab.12...0.0.0.35848.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.nIszs3RvlKc


5. Utveckla din länkar

• Dina länkar på webbsidan är viktiga. Se därför till att dina 
länkar har relevanta namn. Länkar som “För mer 
information klicka här” och “klicka här” förstår inte 
sökmotorer.

• Det är bättre om du skriver “Här hittar du information om 
anhörigstöd och vård av närstående.” 

• Med rätt länktext så kan användare och sökmotorer enkelt 
förstå vad den länkade sidan innehåller.
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6. Uppdatera dina sidor med jämna mellanrum

• Sökmotorer tar hänsyn till hur aktuell din sida är baserad på 
när du senast uppdaterade den. 

• “Gammalt” innehåll rankas inte lika högt som nytt. 

• Se till att du uppdaterar din hemsida regelbundet. Även 
hemsidor har ett bäst före datum.



7. Länka till dina sidor

• Länka från dina sociala medier. Genom att länka till dina 
sidor får de högre ranking i sökmotorerna.

• Länkutbyte med andra webbplatser.



8. Erbjud bra innehåll och tjänster

• Om du skapar lockande och användbart innehåll på sidan 
påverkar det sökresultatet mer än något annat.

• Arbeta med: 

• Rubriker i flera nivåer

• Ingress

• Länkar

• Punktlistor

• Faktarutor

• Fetmarkerade ord

• Bild och bildtext
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