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✔ Erfarenhet av 2.800 kunduppdrag
✔ 45 medarbetare i Kalmar & Stockholm
✔ Omsättning 2008 – 32 Mkr 
✔ Brett utbud av tjänster 



Från besökare till konverterande kund

Hur får man en ökad 

SYNLIGHET?



1. Innehållsutveckling

✔ Affärsidé - bästa möjliga information till den som ställer sökfrågan
✔ En sökmotor – designad efterlikna en besökare 
✔ ”More is...more” 
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2. Grundläggande optimering

✔ Viktigaste i optimeringen!

✔ Begränsad till max 70-tecken

✔ Unik title-tagg för varje undersida

✔ Påverkar benägenhet att klicka

Vart har jag hamnat
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3. Skapa och utveckla länknätverk



3. Skapa och utveckla länknätverk

 

 Sida A länkar till Telia med texten ”mobilt bredband”

 Sida A röstar för att Telia är relevant för ordet “mobilt bredband”

 Sökmotorerna analyserar, beräknar och utvärderar

 Ger en positiv effekt på målsidans ranking



3. Hur får man bra länkar?

✔ Erbjud ett bra innehåll som andra VILL länk till!

✔ Blogga om nyheter, sprid ditt budskap

✔ Korslänkning mellan egna domäner 

✔ Delta i nätverk för att skapa diskussioner



4. En webbsidas struktur

Varför är en webbsidas struktur så viktig?
- Viktiga sidor måste kunna hittas

Tillgänglighet
- Intern länkstruktur (hur länkar sidor till varandra)

- Minimera återvändsgränder

Hierarki
- Sträva efter en så grund hierarki som möjligt

- Minimera antalet klick för att nå en sida

- Webbplatskarta

Navigation
- Vanliga länkar (<a href=)

- Ankartexter (länktexter)
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5. Vad har jag sagt? 

 Visa att webbplatsen finns via sociala medier

 Få andra sidor att länka till webbplatsen

 Framhäv webbsidans nyckelord

 Skapa en bra grund med fokus på textinnehållet



Från besökare till konverterande kund

Hur får man en  

HÖGRE 
KONVERTERING?
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1. Börja mäta konvertering – ROI! 
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2. Använd description på rätt  sätt

✔ Maximalt – 160 tecken

✔ Säkerställ att sökorden och synonymer finns med - fetmarkering!

✔ Tittletagg och descriptiontext ska vara jobba för varandra

✔ Aktuella erbjudanden - ”Just nu köp två par och få det billigaste på köpet” 

✔ Skriv en uppmaning ”Välkommen att fynda hos oss”

✔ Lyft fram varumärken ”Ny kollektion av björn borg och frank daddy”
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4. I själva konverteringen

✔ Ta bort alla risker!



5. Slutligen

Om du gör vad du alltid har gjort, 
får du alltid samma resultat.

Ändra  - Analysera – Förändra – Analysera 
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