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Värdet av det vi skall diskutera idag

.

Denna kunden får under 2022, 1,3-1,5 miljoner

fler besökare pga den SEO:n vi implementerade

under 2021.

Vi använde de insikter vi kommer dela idag för
att påverka kunden, så vi fick tillåtelse att:
• Skala upp Contentprpoduktionen
• Bygga om tekniken
• Göra om UX eller skapa ny



1. Förutsättningarna 
för SEO



→ När ni förbättrar alla dessa faktorer kan ni skapa toppositioner och därmed stor affärsnytta.

→ Det gör SEO-projekt komplexa, särskilt då människor från olika avdelningar och olika företag är inblandade.

Content Teknik / 

Infrastruktur

Länkar Användare

Sökmotoroptimering är:



Det betyder att man kan inte ”dutta” sig till 
framgång inom SEO.

Det som behövs är ett projekt som förbättrar 

content, teknik, länkar och användarupplevelse.

1.0 Avkastningen finns i toppen av Google



1.2 Att nå toppen på Google är en investering

SEO är en investering som kommer förbättra 

båda ranking och trafik. Dessa förbättringar 

varar väldigt länge. Det betyder att du kan 

skörda en ökad trafik flera år efter avslutat 

projekt. 

Inom SEO betalas framgång i förskott:



1.3  För att lyckas behövs insikt hos ledningen 

● Vilka är målen? 

● Vad är målens värde och projektets ekonomi? 

● Vad behöver göras? 

● Hur ska det genomföras? 

● Vem ska genomföra det? 

● När ska det genomföras?

● Risker?

→ Ledningsgruppen beslutar om SEO,

Ledningen behöver fatta ett beslut, då SEO är avdelningsöverskridande



2. Hur sätter man upp 
ett SEO-projekt från 
A till Ö?



2.1 Process för lyckad SEO

Planering (Case)

● Vad skall göras

● Vem skall göra det

● Hur skall det göras

● När skall det göras

● Mål

● Risker

Genomförande

● Projektledning

● Mätning

● Kalibrering

● Feedback från Google

Mål

SEO är ett insiktsfullt beslut Genomförande kräver en tydlig struktur



2.2 Keyword Research – Grundbulten i SEO (Mål)

Inom SEO är Keyword Research det första viktiga steget. 

Denna analys påverkar alla andra handlingar i projektet och 

sätter tydliga mål.

→ Tydliga mål för SEO

→ Vilket content som ska skapas för att besvara frågor

→ Värde av SEO

→ Sitestruktur

→ URL-struktur

→ Användarupplevelse

→ Konvertering

Obs: Keywords är användarbeteenden



Strukturera nyckelorden i grupper, där den gemensamma 

nämnaren är en och samma landningssida (ett användarbehov 

tillfredsställs för varje URL).

2.2.1 Exempel på Keyword Research

Experttips



2.4 Analys och åtgärdsplan (Vad skall göras & hur)

För att nå målen behövs en åtgärdsplan för tech och content.  

Den bör innehålla följande:

→ Vad ska göras? (Problem eller förbättringar)

→ Vem ska genomföra det?

→ Hur ska det genomföras?

→ Beroenden?

→ När ska det genomföras?

→ Hur mycket resurser behövs för varje ärende? 

(externa och interna)

Dessa åtgärder bör dokumenteras i ett projektstödsystem där 

varje åtgärd blir ett ärende.



2.41 Tydlig dokumentation exempel

.Ärendena från förra sliden måste bli tydliga
ärenden i projektstödsystem som Trello och
Jira.

Därefter kan de användas i agila processer på
tex teknikavdelningen.

Ett genomsnittligt SEO- projekt hos Tpdog
innehåller +50 ärenden.



2.5 Planering (När & av Vem skall det göras)

Alla företag har andra pågående projekt och därför brist på resurser. På grund av 

detta måste man planera vad som ska göras och vem som ska göra det. 



2.6 Content (Hur & Vem) 

Content krav:
Det finns perspektivskillnader mellan de som
producerar content (& kan ämnet) och de som
rankar content (gör SEO).

För att överbrygga denna skillnad i perspektiv, tar 
vi fram krav på content. Sökordsanalysen är en del 
av denna kravställning.

Denna kravställning används av skribenten när
innehåll skapas.

När dessa två perspektiven möts, då rankar
innehåll.

Delar av en
kravställning för
content till Topdog.



2.6 Länkstrategi (Vad, Vem & Hur)

Denna strategi ska besvara hur länkarna anskaffas och 

var de ska peka på er webbsida.

En länkstrategi brukar innehålla:

→ 1-5 olika processer för att anskaffa länkar mer ”naturligt”

→ Budget och resursåtgång

→ Insikter och risker



2.6.1 Exempel på länkanskaffning-process som bygger på brand

→ Varje dag nämns varumärken på internet

→ Dessa omnämnanden kan omvandlas till länkar



2.7 Investeringscase till ledningen (Ekonomi)

Case är bra beslutsunderlag till ledningen. De fattar ofta 

beslut på ekonomiska underlag.

Beslut från ledningsgruppen är viktigt, då det är endast denna som kan påverka flera avdelningar.



● Hur genomför man detta praktiskt?

● Hur vet man vad man får? (potential)

● Hur får jag andra i organisationen att förstå att vi skall 

göra SEO?

● Hur går jag organisationen och konsulter att gå åt 

samma håll?

● Hur mäter jag och följer upp SEO-projekt?

Vanliga frågor om SEO-Projekt?



Hur genomför man 
detta i praktiken?



Genomförande process – Agil metod 

Projektmöte Genomföra
ärenden

Test eller
feedback

Skeppa
ärenden eller
publicera text

Projektmöte

Problem

• Avsaknad av tydlighet och ansvar
• Flera avdelningar och konsulter inblandade
• Flera olika kompetens kan behövas
• Deltagarna har varierande kompetens
• Brist på feedback

Agil Process

→ Genomförande enligt plan

→ Projektmöten med jämna mellanrum

→ Rapportering av både ranking & åtgärder till intressenter

→ Luta sig mot ledningens beslut

Topdog:

Topdog är projektansvariga och genomför projektet med de resurser som är
tilldelade.



Hur vet man vad man 
får? (värde?)



2.7 Hur vet man vad man får? 

Vi gör ofta ett case för SEO. För att 

a) Värde är viktigt när man prioriterar 

b) b) Ledande befattningshavare c)

c) behöver det för att fatta beslut. c

Experttips

Få ledningsgrupper vet värdet av
SEO. När de förstår vad som är
möjligt, ändrar de fort beteende
och fattar nya typer av beslut



Hur får man andra att 
förstå att man skall 
göra SEO



Hur får man andra att förstå varför man skall göra SEO?

Ekonomi & Tydlighet övertygar.



Hur får jag 
organisationen & 
konsulterna att gå åt 
samma håll



Det behövs både kvalitativa mål, som ärenden som 

behövs genomföras och mål i form av ranking/trafik

2.4 Du behöver Tydliga Mål för genomförande



2.5 Gemensam Planering (När & av vem skall det göras)

När flera olika aktörer och personer skall genomföra projekt tillsammans behövs en 

planering. Utan planering som löpande uppdateras är projektet dömt att missa sina 

deadlines



Hur mäter jag och 
följer upp SEO-projekt



Genomförande process – Agil metod 

Projektmöte Genomföra
ärenden

Test eller
feedback

Skeppa
ärenden eller
publicera text

Projektmöte

Problem

• Avsaknad av tydlighet och ansvar
• Flera avdelningar och konsulter inblandade
• Flera olika kompetens kan behövas
• Deltagarna har varierande kompetens
• Brist på feedback

Agil Process

→ Genomförande enligt plan

→ Projektmöten med jämna mellanrum

→ Rapportering av både ranking & åtgärder till intressenter

→ Luta sig mot ledningens beslut

Topdog:

Topdog är projektansvariga och genomför projektet med de resurser som är
tilldelade.



3.1 Mätning och Kalibrering av projekt (kvantitativt)

→ När man tar sig mot toppen får man feedback av Google som gör att man 

behöver kalibrera projektet (mätning av ranking och trafik)

• Rankingdata

• Trafik

• Konvertering



2.5 Mätning och Kalibrering av projekt (kvalitativt)

→ Lika viktigt är det att mäta att projektet går enligt plan. Ändras inget, blir det heller ingen effekt i 

Google.

• Kan projektgruppen leverera förändring inom teknik, content, länkar & användarupplevelse.

• Detta är den viktigaste faktorn. Får man ordning på detta kommer ranking, trafik och konverteringar



2. Effekt



Effekter av Topdogs process

Planering (Case)

● Vad ska göras?

● Vem ska göra det?

● Hur ska det göras?

● När ska det göras?

● Mål

● Risker

Mål

• Processen tar oss I mål.
• Ökad försäljning .
• Man får ut mer av sin marknadsföring
• Processerna tar er i mål.
• Kontroll – Framgången säkerställs genom

ett insiktsfullt beslut.
• Tydlighet - Era kollegor vet vad som skall

göras & varför.
• Rätt prioritering - i förhållande till andra

projekt i er organisation.
• Ökad kunskap i er organisation om Google 

och SEO.



Värdet av det vi skall diskutera idag

.

Denna kunden får under 2022, 1,3-1,5 miljoner

fler besökare pga den SEO:n vi implementerade

under 2021.

Vi använde de insikter vi kommer dela idag för
att påverka kunden, så vi fick tillåtelse att:
• Skala upp Contentprpoduktionen
• Bygga om tekniken
• Göra om UX eller skapa ny




