
Effektivare Content Marketing 
med SEO – steg för steg

Christian Rudolf
2021-12-15



Varför Content i Google? Användare 
umgås länge med ert varumärke! 

Data	för artikel:

3.15	min	är den	genomsnittliga tiden
en Google	användare tillbringar med	
artikeln.

37%	klickar vidare och konsumerar
mer innehåll.

X%	av	er	som lyssnar är här för att ni
vid	något tillfälle konsumerat Topdogs

innehåll.	

Tänk om	detta vore en annons?

Att	förbättra	content utifrån	Googles	perspektiv	är	

ett	av	de	snabbaste	sätten	att	få	mer	trafik	till	er	

webbsida!

Många	varumärken	kan	genom	små	medel	nå	

snabba	resultat	när	innehållet	förbättras.	Det	

genererar	inte	bara	trafik,	utan	även	användare	

som	börjar	umgås	med	ert	varumärke.



				

Hur gör du för att börja 
ranka innehåll i Google?



Exempel Jysk vs Skönahem

https://jysk.se/blogg/tips-pa-hur-du-inreder-din-balkong-
och-uteplats

Två artiklar (jysk och sköna hem)	som båda ska	ranka på “balkong”	och snarlika ord.	Vilken presterar bäst?	

!

https://skonahem.com/inredning/uterum/inspiration-11-
satt-att-styla-en-liten-balkong/



Exempel Jysk vs Sköna hem

https://jysk.se/blogg/tips-pa-hur-du-inreder-din-

balkong-och-uteplats

Graferna visar synlighet i Google.	Uppskattningsvis har	Expressen cirka x75	mer trafik!

Att förbättra och skapa innehåll kommer göra att er	sajt rör sig	framåt och växer,	trafikmässigt och gällande
användarupplevelse.

https://www.expressen.se/skonahem/inr

edning/uterum/11-enkla-knep-att-fa-
din-uteplats-fantastiskt-harlig-i-sommar/Källa:	Ahrefs.com



Hur kan Jysk artikel förbättras? - Process

1. Analys av	teman och content
2. Analys title	tag	och meta	description
3. Analys sökord
4. Analys bilder/struktur/highlights
5. Interna länkar
6. Övrigt

När du	applicerar den	här logiken får du	en

enkel och förutsägbar process.

Steg	för steg – en guide	till	förbättring:



1. Analys av tema och content
Syfte:	Vad behövs för att hamnai toppen?	Hur möter du	användarens syfte bättre?	Hur kan du	skapa content	som är

”bättre”	utifrån Googles-användarens perspektiv?	

Faktorer att förbättra i Jysk-artikeln:

a) Grundstrukturen behöver vara en lista.
b) Fokus på alla olika balkonger,	inte enbart “uteplats”	och inte heller	”liten balkong”	
c) Ökat värde i innehållet.	Jysks artikel är inspirerar inte på samma sätt som Sköna Hems	artikel inspirerar.
d) Läsbarheten behöver öka.	

Experttips:	Jag	brukar tänka på content	som en produkt som alltid
behöver säljas till	Google-användaren.

Jysk
Sköna Hem



2. Sökordsanalys
Frågor:

a)	Vilka ord behöver kopplas till	temat (steg1)?
b)	Vilka relaterade ord finns?
c)	Vilka är de	2-3	viktigaste orden?

Process:

a) Kolla vilka ord toppsajterna rankar bra	på (1-10)
b) Definiera de	2-3	viktigaste nyckelorden
c) Vilka fler ord behövs?
d) Vilka ord är relaterade?

Verktyg:

a) Ahrefs
b) Keywordtool.io
c) Google	search	console

Exempel:

Balkong (2400)
Balkong inredning (1100)
Balkong inspiration	(1300)
Inreda balkong (500)
Balkonginredning (350)
Inreda en liten balkong (250)
Inreda balkong billigt (100)
Mfl

Relaterade ord:

Balkongmöbler
Balkongbord
Trall balkong
Spalje balkong
Balkong soffa
Balkongbelysning
mfl

När du	gör sökordsanalys dyker ofta nya beteenden upp som

era	kärnanvändare har.	På så sätt får du	uppslag på andra
typer av	content	att ta	fram eller nya problem	att lösa.



3. Moderna title tags och descriptions

Syfte:	Öka click-through-rate
a) Få in	alla 1-3	viktiga nyckelord i title-tagen
b) Få in	alla 1-3	viktiga nyckelord i description
c) Sälja nyttan,	tydliggöra nyttan av	innehållet i title	&	description	(effekten av	innehållet)

Nuläge:

Mitt	förslag:

Title	&	description	är de	viktigaste elementen eftersom de	avgör CTR	och relevans.	Du	kan jämföra ”title	tag”	med	en
boktitel.

Såhär ser	en modern	title/description	ut i

Google.	Den	talar till	användaren och får ert

innehåll att stå ut.



4. Headers – från kaos till ordning

Ett bra trix är att h1:an ska bekräfta löftet om nytta i title/description

för användaren.

Läs mer om vår process kring just detta:

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

Grundstruktur i artikel:

h1
h2
h2
h2
h2

Headers	är rubriker.	Dessa	element	på en sida är generellt viktigare än annan text	ur Googles	perspektiv.

Grundregler för headers

a) H1		behöver innehålla benefits	och bekräfta löftet från title/description.
b) Varje header	ska	innehålla minst ett sökord - det	viktigaste sökordet
c) De	behöver beskriva innehållet i respektive stycke.
d) De	behöver sticka ut så läsaren kan scrolla och läsa varje underrubrik och bestämma var	hen	vill stanna upp.
e) De	kan struktureras som frågor.
f) De	är lika viktiga för användaren som för Google.

Jysk Headers



5. Interna länkar 
Relevanta internlänkar till	artikeln gör att artikeln rankar

bättre.	De	interna	länkarna gör det	också lättare för

användaren att umgås mer med	ert varumärke och innehåll

och därmed influeras av	er	kommunikation.

Med	interna	länkar avses både länkar till	balkongartikeln från
andra delar av	Jysk och länkar vidare från balkongartikeln.

Ankartext?

När du	länkar - använd gärna ankartext (tex “balkong”)	för
att Google	ska	förstå bättre.

Hur du	ser	om	en artikel har	interna	länkar:

a) Ahrefs.com (lättast)
b) Google	search	console.

Hur du	hittar möjliga länkar till	balkongartikeln



6. Fyra goda råd för lyckat content!
.

1. Placera inte en bild överst

Huvudinnehållet som användaren vill ha	
är texten.	En bild fördröjer detta och
försämrar användarupplevelsen.

2. Använd gärna bilder,	citat,	tabeller,	

fetstilt.	Detta då många användare
scrollar artiklar och letar efter det som är
relevant	för dem.

3. Undvik automatiserad länkplugin

eftersom relevansen på internlänkarna
påverkas negativt.	Gör internlänkning
manuellt.	Google	vill primärt ha	
redaktionella länkar (länkar i text).

4. Synkronisera löften/benefit/effekt i title	
och description	och upprepa ett av	dessa	
löften i h1	à Så användarna vet	vad de	
får.



Hur ska du börja?
.
Du	börjar där det	finns mest potential!

Förbättra de	artiklar där huvudsökordet har
Hög volym och rankar på sida 2	i Google.



Topdog hjälper er att förbättra artiklar

Analys av
content	&	
dokumentation

Skapa
förståelse hos	
skribent

Feedback	
content

Publicering Uppföljning
av effekt

En bra projektprocess är
a) Tydlig, eftersom tydlighet innebär trygghet

b) Kontroll. Inget faller mellan stolarna!

c) Feedback. Förbättring görs löpande tillsammans

d) Anpassad. Processen skapas tillsammans

Experttips:	Bäst lyckas den	SEO-byrå som kan anpassa sina processer	till	
kundens existerande processer



Exempel från Topdogs content-process
.
Krav på innehållet:

För att säkerställa att sökperspektivet
inkluderas i innehållet,	jobbar vi	med	
tydliga content-krav.

a) Mål
b) Krav
c) Konkreta åtgärder
d) Mall	för feedback
e) Över tiden - kunna följa upp

innehåll
f) Person-oberoende.

Dessa	contentkrav skapar

- Tydliga ramar
- Förenklar kontroll och feedback
- Feedback	är unbiased
- Kan	anpassas till	mottagare



Koppling content och affärsmål

Kry.se kan ranka på olika medicinska problem	i Google	och sedan	visa	att deras app	är

lösningen på problemet.

Det	egentliga syftet är inte trafik,	utan trafik som tar	er

närmre era	kommersiella mål.

Vi	upplever ofta vag koppling mellan content	och

affärsmål.	Jysk är ett sådant exempel.

Oftast behövs ett mjukare mål än “transaktion”	när CM	
görs i Google,	men	på samma gång tillräckligt “hårt”	
så att det	gå att mäta

Exempel

a) Nyhetsbrev
b) Ladda ner content
c) Ladda ner app
d) Rabattkoder
e) Visa/informera om	produkter

Med	tydliga,	mätbara mål stöttas och vårdas säljet i	större

utsträckning via	sajten.	Det	gör att sajten bättre integreras

i hela verksamheten.



Hur du mäter framgång för content i Google 
- summering

Synlighetà Trafikà Content	KPI	àAffärsmål



Hur du mäter framgång för content i Google
Mätning är viktigt eftersom det	ger	feedback	som avsköjar om	du	är på rätt väg eller inte.	

Det	skapar också tydlighet för projektdeltagarna som då kan ana	om	de	närmar sig	målen.

Mätmetod 1:	Synlighet i Google	– så vet	du	att du	är på rätt väg

Feedback	på hur uppdateringarna presterar,	dvs om	du	rör dig	från plats	20	till	plats	10.	Det	är ett sätt att se	att
innehållet rör sig	i rätt riktning.

Synlighet är ett index	som bygger på vad som rankar,		volymen på ordet som rankar och ofta,	klickpriserna för
ordet.

Exempel på synlighet.



Hur du mäter framgång för content i Google

Mätmetod 2:	Trafik från Google

Synlighet ska	förr eller senare omvandlas till	trafik från Google

Bilden är från Google	search	

console	och visar verkliga

klick	till	Topdogs Content



Hur du mäter framgång för content i Google

Mätmetod 3: Content-KPIer hjälper er besvara frågan om hur bra innehållet är.

a) Har	användaren läst
artikeln till	fullo?

b) Hur långt har	besökaren
scrollat?

c) Hur lång tid på sidan?
d) Hur många fler sidor

konsumerades?
e) Hur många återvänder till	

er webbsida?

Skärmdump från Topdogs analytics	som visar KPI:	Hur många läser en artikel till	fullo.



Överkurs: Content-SEO – tydlig 
contentstruktur

Det behövs också en struktur utifrån perspektivet värde.	Viktigt
innehåll,	dvs innehåll som möter sökningar med	hög volym,	behöver
ligga högre upp i strukturen.	

Innehåll som har	lägre sökvolym kan ligga längre ned i strukturen.

Det	behövs en enkel,	tydlig och

lättförståelig pyramidstruktur för

innehåll.

För att ranka bra	behöver
sitestrukturen på webbsidan anpassas
efter sökbeteenden och hur viktig en
bit	content	är.

Högt upp i hierarkin behöver sökningar
med	ett navigerande syfte finnas .	

T	ex	”heminredning”.	Under	en sådan
sökning behöver användaren göra fler
val för att hitta det	hen	är ute efter.

Längre ned i hierarkin finns mindre
viktigt innehåll,	så kallat “longtail”.



SEO, content och tech

Innehållet	behöver	skapas	inom	ett	tekniskt	ramverk.	Detta	tekniska	ramverk	påverkar	insatsens	värde.	

Exempel på teknik som är viktig i förhållande till	

content:

a) Förbättrad loadtime eller amp
b) Schema	(exempelvis ratings	som ger	stjärnor i

sökresultaten)
c) Sitelinks	(se	bild)

Teknik	är ofta något som faller	mellan stolarna

när vi	pratar content.	Min	erfarenhet säger mig

att det	lämnar 20-40%	av	trafiken kvar på bordet.



Framgångsrika SEO-projekt
Tydliga processer	skapar detta resultat:

Tydlighet ger trygghet i resultat,	vem som
gör vad och att inget faller	mellan
stolarna.
Feedback förbättrar processen löpande,	
ökar effekten och minskar stress.
Samarbete kräver tydlighet för att
projektet ska	fungera.

En process	som är tydlig,	där vi	
samarbetar,	inget faller	mellan stolarna,	
och som förbättras löpande,	skapar
resultat (se	bild).



Stor tack för ditt deltagande!

📧 rudolf@topdog.nu 📞 070	814	08	33	👤 LinkedIn

Med	Topdog slipper	ni känna er	vilse inför era	content- och SEO-projekt.




