TA ER TILL TOPPEN AV TRÄFFLISTAN

SEO

FÖR NYBÖRJARE

En bra text eller hemsida ska inte bara vara intresseväckande och
informativ för besökaren, den ska också vara optimerad för sökmotorerna.
Men vad är egentligen sökmotoroptimering och varför är det viktigt?

55 MILJONER!
Varje dag görs det omkring 55 miljoner
sökningar på Google. För att sticka ut från
mängden och hamna överst i träfflistan på
Google och andra sökmotorer är det viktigt
att arbeta med optimering av text och hemsida. På Studentum jobbar vi mycket med
sökmotoroptimering och har tagit fram
några tips du kan använda dig av när du
optimerar din hemsida!

Tips på hur du hamnar
i toppen av träfflistan:
Bilder kompletterar text – de ersätter dem inte!
Googles algoritmer kan ännu inte läsa bilder,
bilden ska därför inte ersätta text.
ETT BUDSKAP PER SIDA – för många budskap
blir otydligt. En sak i taget!

TYDLIG URL
Skapa tydlig URL som beskriver innehållet
på sidan så tydligt som möjligt

METABESKRIVNING
Skapa en metabeskrivning per sida. Den syns under
din URL i Googles träfflista och ska locka besökare
till din site! Alla sidor på din hemsida bör ha en
metabeskrivning om max 150 tecken.

SKRIV FÖR WEBBEN

Det är viktigare än någonsin att hålla sig
till grundreglerna för hur man skriver för
webben:
•

Skapa en så REN OCH KLASSISK KODNING
av din hemsida som möjligt – det ska vara
lätt för Googles robotar att läsa av innehållet på siten

RELEVATA NYCKELORD
Använd ett relevant nyckelord i titlar, rubriker och
text – men spamma inte! Använd nyckelordet
på ett naturligt sätt i texten

•
•

En tydlig och intresseväckande rubrik,
kortfattad ingress och många mellanrubriker
Skriv luftigt - korta texter om max
fem rader per stycke
Bryt gärna upp texten med hjälp av
punktlistor och blankrader för att
skapa mer luft på sidan

