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Erbjudande:

50% rabatt på 1:a månaden via beställning av minst 3 månader (upp till 6 månader)

eller:

100% rabatt på 1:a månaden vid beställning av minst 6 månader

Kontakta Jenkler IT AB och ange referens: AnalysBonus2021



Large 

Sökordsanalys


Content


Metadata


Schema Markup


Teknisk SEO


Användarvänlighet


Google My Business


Rapportering

Alla 3 paket inkluderar grunderna i SEO:

Medium 

Sökordsanalys


Content


Metadata


Schema Markup


Teknisk SEO


Användarvänlighet


Google My Business


Rapportering

Small 

Sökordsanalys


Content


Metadata


Schema Markup


Teknisk SEO


Användarvänlighet


Google My Business


Rapportering



Sökordsanalys
Sökorden ens sida ämnar att ranka för lägger grunden till SEO-arbetet. Att finna dessa 
sökord och göra implementeringar därefter grundar sig i följande:

• Huvudsökord -  Att ta fram de lämpligaste huvudsökorden är grunden till hela
SEO-arbetet. Dessa är de sökord som är mest relaterade till ens hemsida och
bransch.

• Sekundära sökord - Vilka övriga sökord kan kopplas till huvudsökorden och
därmed bringa trafik parallellt med huvudsökorden? Vidare bidrar väl utvalda
sekundära sökord med att öka helheten kring relevansen för ens hemsida i en
viss bransch.

• Volym - Att undersöka mängden sökningar för ett visst sökord är i många fall
avgörande gällande beslutet att optimera mot det.

• Konkurrens - Konkurrensen för ett sökord ger en fingervisning om hur
omfattande arbetet kommer att behöva vara för att nå ett önskat resultat.

• Geo - Kopplat till volym och konkurrens. Ifall hemsidan riktar sig till en visst
geografiskt område skall analysen av sökord ha detta i åtanke.

Large 
4-6 Huvudsökord
 - Upp till 24 Sekundära 
sökord

Medium 
3-4 Huvudsökord
 - Upp till 16 Sekundära   
sökord

Small 
1-2 Huvudsökord
 - Upp till 8 Sekundära 
sökord



Content, del 1

• Sökord -  Content bör skrivas i åtanke med de sökord sökordsanalysen
resulterat i. Detta är en av de viktigaste indikationerna för Google gällande
sidans innehåll.

• Rubrikstruktur - Att ha rubriker som sammanfattar sidornas innehåll på ett
strukturerat sätt underlättar båda läsarens upplevelse samt Googles
crawlande. Dessa bör skrivas med sökordsanalysens resultat i åtanke.

• Internlänkning - Internlänkning (och i viss mån extern sådan) är en av de
bästa indikatorerna för Google för att avgöra hur viktig en sida är i
förhållande till andra.

• Geo - Ifall hemsidan och företaget avgränsas inom ett visst geografiskt
område skall detta tydligt framgå för besökaren samt Google.

Content är centralt till hela SEO processen. Att skriva content i sig är enkelt om 
än tidskrävande, att skriva bra content ur ett SEO-perspektiv är desto svårare.

Large 
Optimering av hela hemsidans 
content.
Skrivande av content för 
huvudsidor vid behov.

Medium 
Optimering av hela hemsidans 
content. 
Skrivande av content för 
huvudsidor vid behov.

Small 
Optimering av hela hemsidans 
content.
Skrivande av content för 
huvudsidor vid behov.



Content, del 2

• Längd - Längden på content som återfinns på hemsidan bör vara minst lika
lång som ens konkurrenter på 1:a sidan.

• Densitet - Det är viktigt att skriva content där sökordens densitet är inom
ramarna av vad Google anser vara lämpligt.

• Duplicate - Att ha duplicerat innehåll kan leda till att man blir straffad av
Google.

• Externlänkning - Externlänkning har en viss effekt på SEO och bidrar
samtidigt till att ens sida kan framstå som mer legitim.

• Grammatik - Grammatik är viktigt för SEO då det påverkar upplevelsen för
läsaren vilket i sin tur kan leda till en sämre ranking och konvertering om
besökaren snabbt lämnar sidan eller inte känner att sidan är tillräckligt
seriös.

Content är centralt till hela SEO processen. Att skriva content i sig är enkelt om 
än tidskrävande, att skriva bra content ur ett SEO-perspektiv är desto svårare.

Large 
Optimering av hela hemsidans 
content.
Skrivande av content för 
huvudsidor vid behov.

Medium 
Optimering av hela hemsidans 
content.
Skrivande av content för 
huvudsidor vid behov.

Small 
Optimering av hela hemsidans 
content.
Skrivande av content för 
huvudsidor vid behov.



Metadata

• Titeltaggar - En lämplig titeltagg baserad på sökordsanalysen för respektive
sida är en av de viktigaste indikationerna för Google gällande vad ens sida
handlar om.

• Metabeskrivningar -  En lämplig metabeskrivning som matchar besökarens
avsikt vid en googling påverkar CTR.

Metadatan är vital för SEO-arbetet, delvis då det är en av de faktorer som mest 
påverkar CTR samtidigt som Google lägger stort värde i just Titeltaggar.

Large 
Optimering av hela 
hemsidans metadata.


Medium
Optimering av hela 
hemsidans metadata.


Small 
Optimering av hela 
hemsidans metadata.




Schema Markup

• LocalBusiness Markup - Förklarande kod som tydliggör för Google all
relevant information gällande ett företag som jobbar mer lokalt.

• Organization Markup - Förklarande kod som tydliggör för Google all relevant
information gällande företag som jobbar mer nationellt eller internationellt.

• About Markup - Förklarande kod som tydliggör för Google informationen på
”Om oss”-sidan.

• Contact Markup - Förklarande kod som tydliggör för Google informationen på
”Kontakt”-sidan.

• Övrig Markup - Schema Markup kan användas för att tydliggöra många olika
saker för Google samtidigt som varje hemsidas behov av markup kan skilja sig
åt.

Schema Markup är en kod som underlättar Google i sitt arbete att försöka förstå 
vad respektive sidor innehåller.

Large 
Implementering av alla 
behövliga Markups.


Medium 
Implementering av alla behöva 
Markups.


Small 
Implementering av alla 
behövliga Markups.




Teknisk SEO, del 1
Ifall hemsida inte når upp till en viss teknisk standard kan detta hämma 
möjligheterna man har att ranka så högt som möjligt.

• Sidstruktur - En bra sidstruktur underlättar Google vid crawlandet av
hemsidan, samtidigt som det ökar användarvänligheten för besökaren.

• SSL - SSL är ett protokoll för att skapa säkra länkar mellan nätverksdatorer.
Om ens hemsida inte har det kommer den att synas som ”inte säker” för
besökaren. Något som drastiskt kan minska konverteringarna på hemsidan.

• Snabbhet - En hemsidas snabbhet påverkar SEO både direkt och indirekt.

• URL -  Att ha en tydlig URL-struktur samt ett optimerat namn är en av de
största rankingfaktorerna Google tittar på.

Large 
Implementering och optimering 
av samtliga tekniska aspekter 
på hemsidan. 

Medium 
Implementering och optimering 
av samtliga tekniska aspekter 
på hemsidan. 

Small 
Implementering och optimering 
av samtliga tekniska aspekter 
på hemsidan. 



Teknisk SEO, del 2
Ifall hemsida inte når upp till en viss teknisk standard kan detta hämma 
möjligheterna man har att ranka så högt som möjligt.

• Robots.txt -  För att instruera Google vilka sidor på ens hemsida som skall
crawlas bör en korrekt robots.txt-fil finnas på plats.

• 404 -  Brutna länkar som inte leder någon vart påverkar hemsidans SEO
negativt. Att omdirigera dessa till en annan lämplig sida är en viktig åtgärd.

• XML Sitemap -  XML-filen Sitemap listar en hemsidas URL:er för att hjälpa
Google crawla hemsidan mer effektivt.

• Mobilanpassad - Att hemsidan är fullt anpassad för mindre skärmar blir mer
och mer en viktig rankingfaktor.

Large 
Implementering och optimering 
av samtliga tekniska aspekter 
på hemsidan. 

Medium 
Implementering och optimering 
av samtliga tekniska aspekter 
på hemsidan. 

Small 
Implementering och optimering 
av samtliga tekniska aspekter 
på hemsidan. 



Användarvänlighet
Användarvänlighet påverkar SEO i den mån det påverkar besökarens upplevelse och 
interaktion med hemsidan. I snitt innebär kortare vistelser och mindre interaktioner på 
en sida även sämre ranking. 

• Styling - Att komplettera text med t.ex. ikoner eller att ha ett genomgående
färgtema på hela hemsidan är saker som direkt påverkar användarupplevelsen.

• Alt-taggar - Att ha tydligt beskrivande alt-taggar är mycket viktigt för
skärmläsare och i förlängningen användarupplevelsen, speciellt för de med
nedsatt syn.

• Favicon - Att ha en favicon som är i linje med färgtemat och ens logo är ett
måste för en hemsida som ämnar att inge ett seriöst intryck.

• Responsiv kontaktinformation - Att erbjuda möjligheten att snabbt och
enkelt kunna skicka mail samt ringa direkt ur webbläsaren är ett bra sätt att
förbättra användarvänligheten.

Large 
Implementering och optimering 
av samtliga aspekter som 
påverkar användarvänligheten 
på hemsidan. 

Medium 
Implementering och optimering 
av samtliga aspekter som 
påverkar användarvänligheten 
på hemsidans huvudsidor. 

Small 
Implementering och optimering 
av samtliga aspekter som 
påverkar användarvänligheten 
på hemsidans huvudsidor. 



Google My Business
Google My Business är något som är extremt viktigt för dig som har ett lokalt företag på 
något sätt, och kan ibland t.o.m. dra in mer kunder än själva hemsidan.

• Företagsinformation - Att ha rätt ifylld kategori och information kring sitt
företag och att den återspeglar övrig information som finns om företaget på
nätet är något som är väldigt viktigt.

• Bilder - Ett företag utan bilder är något som i Googles ögon kan verka oseriöst
och inte hjälpa en potentiell kund.

• Beskrivning - Att ha en optimerad beskrivning hjälper både er Google My
Business och hemsidan att skapa en bättre relevans och i och med det även
bättre SEO.

• Inlägg - Att skapa inlägg kan hjälpa företaget att t.ex. synas för speciella
erbjudande.

• Produkter - Låt potentiella kunder se vilka produkter och tjänster ni erbjuder
direkt på er Google My Business, som sedan leder dem vidare till hemsidan.

Large 
Optimering av Google My 
Business där behov finns. 

Medium 
Optimering av Google My 
Business där behov finns.


Small 
Optimering av Google My 
Business där behov finns.




Rapportering
Men en månatlig rapport följer du enkelt hur trafiken, konverteringar och sökorden 
förändras med tiden.

Large 
Rapportering varje månad.
 - Tillgång till en egen SEO 
expert 24/7.

Medium 
Rapportering varje månad.

Small 
Rapportering varje månad.

• Trafik - Antalet besökare på en sida en viss månad samt hur det förhåller sig till tidigare 
månader.

• Position - Positionen för samtliga sökord samt hur de förhåller sig till tidigare månader.

• Exponering - Visar hur er visningsandel förändras på Google och för vilka sökord 
hemsidan syns för.

• CTR - CTR (Click Through Rate) låter dig se hur många procent av dem som ser 
hemsidan på Google och även klickar på den.

• Konvertering - Med konverteringspårning ser du hur många som t.ex. kontaktat dig via 
kontaktformulär, telefon eller köpt en produkt.



Övrigt
Hos till exempel större hemsidor, e-handelssidor eller vid större konkurrens kan övriga 
åtgärder krävas och med det även mer tid.

• Nya sidor - Ibland krävs det att man skapar nya undersidor för att bättre kunna inrikta
sig på ett visst sökord eller geografiskt område.

• Contentskrivande - Att t.ex. ha en blogg kan vara ett väldigt bra sätt att driva in mer
relevant trafik och potentiella kunder.

• Konverteringsoptimering - Ta reda på varför en hemsida kanske inte genererar mer
intäkter, trots bättre ranking och mer trafik.

• Email-marketing - Att skapa ett nyhetsbrev kan vara extremt värdefullt, både för att få
in fler kunder men också för SEO-arbetet.

• Sociala medier - Låt en sociala media strategi hjälpa till med byggandet av varumärket.

• Länkar - Där det är som tuffast konkurrens kan det i många fall vara så att hemsidan
behöver en bättre länkstrategi.

Large 
Nya sidor och 
konverteringsoptimering ingår 
till viss del.
Övrigt offereras separat.


Medium 
Nya sidor och 
konverteringsoptimering ingår 
till viss del.
Övrigt offereras separat.


Small 
Ny sida och 
konverteringsoptimering ingår 
till viss del.
Övrigt offereras separat.




Ny hemsida

• Hosting (Webbhotell)

• Månatligt underhåll med uppdateringar och backup

• Framtagande av grafisk manual

• Framtagande av ny logo

• Hemsida byggd i Wordpress

• SEO-optimerad sidstruktur

• Grundoptimering av hemsidans SEO

• Design som matchar er grafiska manual

• Mobile First

Ibland kan det vara nödvändigt att göra en ny hemsida för att uppnå ett önskat resultat. Detta kan bero på ett flertal olika anledningar 
såsom att den nuvarande hemsidan är utdaterad eller att man har ett limiterande CMS. Vid byggandet av en hemsida kan vi erbjuda 
följande:
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