
Att synas på 
Google

Och för dina kunder!



55 miljoner googlingar i 
Sverige varje dag



Var hittar dina kommande
kunder dig? 



Vi ”googlar” i 
olika appar

Och det är ”mobile first” som gäller



Vi googlar när vi 
har ett problem 
som ska lösas.
Vi har ett behov
som ska fyllas.



Vem hamnar i 
”SERPEN”

SERP (search 
engine results 
page) 
Alltså första
sidan med länkar
som vi får upp
när vi googlar



Den som är
relevant

Enligt Google



Om min 
huvudsakliga
tjänst är t.ex. 
Bygga
varumärke



Google kommer 
att visa de mest 
relevanta 
företagen och 
annonser 

Vi köper annonser på sökordet (i detta fall bygga varumärke) 



Hitta din core business



Är det varumärke, bygga 
varumärke?! 

• Skriv listor med vad som är
synonymt med det.

• Vad finns det för resultat idag, 
vad kan du tävla med? 

• Skriv många blogginlägg,
använd nyckelord och
synonymer



Vad tävlar vi med? 

Vem vinner? 

Den som är mest relevant! 



Google vill ge 
ett svar

• Skriv punktlistor i ditt 
blogginlägg, eller på din 
sida. 
Google gillar listor <3
5 tips, 10 bästa, 3 steg 
till….



Skriva mycket 
och ofta

Ett blogginlägg
kan innehålla

3000 ord

Ska vara
relevant

Hela sidan ska 
vara relevant

Spreta inte över
för stort
område

Vi söker ofta
den som är

specialiserad

Ett inlägg var 
14:e dag



Sökorden

• Vad söker dina kunder?  
”Hyra billig bil över helgen” – Detta är sökordet!

• Svara på frågor, fyll ett behov, lös ett problem

• Endast ett per inlägg/sida.



Hur får du klick? 

Säljande, löfte, vem 

Så här gör du



• Testa era sidor

• Googla Ubersuggest

• Skriv in er URL adress

• Kostnadsfritt (även om sidan
försöker locka er att betala) 





• Den här ligger på första sidan när jag googlar ”gott 
samarbete” 

• Den utlovar 44 tips

• Den är något daterad, uppdatera texten så blir den mer 
aktuell och relevant. 



Börja med sökord i både titel och description
för ännu bättre resultat

Meta titel 

Meta description

Gott samarbete, 10 tips | Stolt kommunikation guidar dig

Gott samarbete och vad du behöver ha koll på för att samarbetet med kund 
ska nå nya höjder. Ladda ner vår kostnadsfria guide! 



Tänk på

• Designa din titel/desc själv, annars gör Google det. 

• Varje titel ska vara unik

• Börja med sökord

• Längd 45-60 tecken

• Inkludera företagsnamn

• Description ska uppmana till klick (CTA) 70-155 tecken



Alltså skriver vi 
innehåll för att 
Google ska ge 
våra ”kunder” en 
chans att hitta 
oss. 


