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1. Vad är SEO? 



1.1 Sökmotoroptimering är:

Content Teknik / Infrastruktur Länkar Användare



E-handels SEO handlar om att få sina produkter att synas på toppositionerna i Google.

1.2 Vad är e-handels SEO?

Med detta avser vi era:
• Kategorier
• Filter
• Brands
• Produkter



Idag skall vi prata om:
E-handels SEO är den mest komplexa delen av SEO. Det 
beror på att teknik och att möta användarens behov i rätt 
ögonblick generellt sett är viktigare i e-handels SEO än i 
andra typer av SEO.

De flesta företag har störst problem med att förbättra 
teknik och användarupplevelse.

Idag kommer du att lära dig mer om:
• Struktur
• Navigation
• Content



				

2. Struktur



2.1 Vad är struktur?

Ett tydlig träd där varje URL har ett specifikt syfte. En sökares avsikt som bemöts.

à För att lyckas med detta krävs det att du har goda insikter i Google-användarnas 
sökbeteenden, dvs. att du har en bra sökordsanalys.



2.2 Exempel på struktur

Kategori:
Skor
Herr skor
Rea sko
Högklackade skor
Vattentäta skor
Bekväma skor
Vinter skor
Och många, många fler

Brand:
Nike skor
Nike skor barn
Vita nike skor
Nike skor rea
Billiga Nike skor herr
Och många, många fler

För att detta ska fungera behöver du koppla dessa sökord till 
produkterna i databasen. Om du inte gör det är det betydligt 
svårare att skapa en trädstruktur.

Dvs. om du ska ha en kategori för ”bekväma skor” behöver 
denna info finnas i produktdatabasen.



2.3 Vanliga misstag och konsekvenser
Om man har en trädstruktur där sidorna har en otydlig struktur och inte är kopplade till en 
specifik avsikt, utan har en struktur där flera URL:er svarar upp mot samma avsikt så förvirrar 
man Google och får problem med rankingen. 

När fel innehåll 
rankar blir det 
även problem 
med konvertering. 



Så här beter sig en fungerande och välstrukturerad e-handelssajt

2.3 Vanliga misstag och konsekvenser



Har man ingen kategori syns man inte i
den sökningen och därmed missar den 
möjligheten.

Som ni kan se här syns inte Footway, 
Brandos, Sportamore, Zalando, Scorett
och alla andra som finns på skor och är 
stora på skor.

Hur stor är denna möjligheten?
I Ahrefs databas finns det ca 15 000 
kombinationer av ord som innehåller skor.

2.3 Vanliga misstag och konsekvenser



				

3. Navigation



3.1  Krav på navigationen
En navigation bör uppfylla följande:

a) Lättanvänd, dvs. det ska finns en logik 
som användaren kan använda för att 
klicka sig fram till rätt plats.

b) Innehålla länkar till alla brands, 
kategorier  filter. Om inte, blir det svårt 
att ranka den URL som inte finns med i 
navigationen, dvs. det blir svårt att 
expandera sajten i Google.

c) Navigationen måste finnas på både 
desktop och mobil och uppfylla dessa 
krav. Om inte blir det svårt att ranka de 
som saknas.

d) Skapas efter faktiska sökbeteenden.

En användarvänlig navigation som måste 
innehålla många länkar och fungera både för 
desktop och mobil är ett komplext problem.



3.2  Exempel på navigation
Exempel:
a) Tydlig och lättanvänd, b) innehåller länkar till allt, c) byggd efter sök (avsikt)



3.3 Filter
Med rätt gjorda filter kan du bemöta nischade (long tail) sökbeteenden med hög konvertering.

Navigationen ska även innehålla länkar till olika typer av filter. I detta fall är det en sida som 
rankar på ”Nike löparskor dam strl 42”.



3.4  Krav på navigationen - Filter

Många filter ställer höga krav på navigationen. Den kan lätt bli stökig. Man behöver därför hitta 
användarvänliga sätt att ha länkar på olika typer av sidor.

Här används ”breadcrumbs” 
som navigation långt ned i 
sajten. 

Skulle fungera bra till:

“Nike löparskor storlek färg 
osv”



3.5  Krav på navigationen 
- huvudkategorier

Navigationen används också högre upp i trädets kategorier, där syftet (avsikt) med sökningen 
inte är helt självklart. Då måste man låta användaren välja igen.

Sökning: ”Damkläder”. Då vi inte vet vilken typ av damkläder användaren letar efter 
behöver vi låta dem välja typ, inte produkt, för att användaren ska kunna påbörja sin 
konverteringsresa.

vs.



				

4. Content



4.1  Title/description/schema
Title/description/schema:

a) Måste tydligt möta användarens avsikt
b) Kommunicera nytta/CTR vänliga
c) Använd schema (pris, lagerstatus och 

snart fraktalternativ)

Vilken blir du sugen att klicka på?

Tips för proffs!

Process för att skapa bra title/descriptions:

https://topdog.nu/sokmotoroptimering/titel-
och-description/



4.2  Title/description – Automatisering
Det är fortfarande vanligt att företag skapar title/description/h1 manuellt, men det bör man 
inte göra. Detta bör automatiseras och följa en logik som uppfyller kraven för en bra 
title/description/h1.

Det är extra viktigt när man expanderar sin sajt med många filter i syfte att adressera 
högkonverterande long tail-sökningar. Du kan inte skriva för 10 000-tals nya URL:er.

Exempel på en bra och enkel automatiserad template för
title/description



En kategori/brand/filter-sida är som 
ett skyltfönster. Börja inte med att 
visa en text. 

Börja med att visa produkter som 
kan intressera kunderna.

Texten kan läggas där den inte stör 
produkterna eller döljas.

à Bättre konvertering, bättre 
användarupplevelse.

4.3  Inte störa konverteringen



Alla kategorier är inte kommersiella, dvs. de konverterar inte så bra.

Då behöver man säkerställa att det finns många val och att de mest vanliga valen är högst upp på 
sidan. Då kan användaren lättare påbörja sin konverteringsresa och med hjälp av navigationen 
hitta det hen söker.

Vissa kategorier bör ses som 
informationstavlor i varuhus. De behövs 
för att användaren ska hitta och kunna 
köpa produkten.

Utan rätt innehåll där, får man mest 
bounce på trafiken.

4.4  Content som möter användarens 
behov



Många e-handelssajter har problem med intern konkurrens. Det är ett tecken på ett 
strukturproblem i den kommersiella delen av sajten.

4.5  Ert content strular till er köpprocess



Så här bemöter du både de som vill 
köpa och de som vill ha mer 
information samtidigt.

4.6 Ert content kan även maximera er 
potential i sökresultaten



Nästan alla e-handlare kan öka sin 
kommersiella trafik med 20 – 40 % 
genom att säkerställa att de har:

a) Rätt och fungerande struktur
b) En navigation som presterar bättre
c) Fokuserar sina content-insatser på 

rätt sätt.

Effekt av Topdogs våra processer




