
36 tekniska SEO 
punkter

Hur du prioriterar dina 
tekniska SEO To-Dos

Vilka problem har störst  
effekt på din ranking? 
En tydlig strategi för att förstå vilka frågor som har störst 
inverkan på hur du rankas är att förstå målen med teknisk SEO.

Mål med teknisk SEO

Genomsök 
och indexera

Tolka Användarup-
plevelse

1
2
3

Vill du veta mer? Besök vår webbplats

https://siteimprove.com/en/seo/


Mål 1: Genomsök och indexera

Kan sökmotorer hitta ditt innehåll?
Först och främst måste sökmotorer ha möjlighet att hitta ditt innehåll.  
Det första steget mot ranking i sökresultat är att säkerställa att sökmotorer 
kan genomsöka och indexera din webbplats.

Under din tekinska kontroll, se till att kontrollera följande:

Sitemap and Robots.txt
   Avsaknad av Robots.txt
   Avsaknad av sitemaps
   Sidor som inte är inkluderade i sitemaps

Problem som hindrar sökmotorer 
från att genomsöka och indexera 
innehåll

   Sidor med ramar eller iRamar 
(iFrame)

   Sidor utan följtaggar
   Sidor utan indexmetataggar

Länkar och omdirigeringar
   Sidor med brutna länkar
   Antal externa länkar som hänvisar 

till webbsidan eller prioriterade 
sidor

   Antal interna länkar som hänvisar 
till dina prioriterade sidor

   Sidor med navigeringsdjup över 5 
(antal klick från hemsidan)

   3XX omdirigeringar
   Omdirigeringskedjor

Vill du veta mer? Besök vår webbplats

https://siteimprove.com/en/seo/


Mål 2: Tolka

Kan sökmotorer förstå ditt innehåll?
När ditt innehåll väl är genomsökt och indexerat är nästa steg mot
sökmotorsrankning att säkerställa att sökmotorer kan tolka ditt innehåll.

Se till att kontrollera följande under din tekniska kontroll:

Markering på sidan saknas
   Sidor som saknar titeltaggar
   Sidor som saknar metabeskrivningar
   Sidor som saknar H1 rubriktaggar
   Bilder om saknar alt-attribut

Tips: Utöver att implementera taggar rätt 
är det viktigt att ha följande i åtanke när du 
optimerar de ord du använder på sidtaggar:

   Ha dina nyckelord i åtanke och tala till 
avsikten till sökorden genom att hjälpa 
sökarna att uppnå sina mål

   Optimera för klick från SERP från 
dina nyckelord genom att använda 
mätvärden från Google Search Console

Bonus: Schema
Om du planerar att implementera 
schema över dina sidor, genomsök din 
webbplats för att se om du saknar:

   Öppna diagrammtaggar
    Märkning av strukturdata

Källa: Schema.org

Vill du veta mer? Besök vår webbplats

https://schema.org
https://siteimprove.com/en/seo/


Mål 3: Användarupplevelse

Erbjuder du en bra användarupplevelse?
När din webbplats förser besökare med en genomtänkt och vänlig upplevelse 
är det mer troligt att de får en positiv uppfattning av den.

Se till att kontrollera följande under din tekniska kontroll:

Webbplatsens hastighet
   Mobilhastighet
   Desktop-hastighet
   Sidor med långsam laddningstid
   GZIP- komprimering
    AMP (“accelerated mobile pages” dvs. 

accelererade mobilsidor)
   Bilder som saknar bredd- och höjdattribut
   Bilder som är större än 1 MB
    Sidor med bilder som är större än 1 MB
   HTML-sidor över 1 MB

Källa: PageSpeed Insights

Mobil användbarhet
   Mobilvänlighet
   Pekskrämsberedskap
   Mobil visningsport
   Mobilhastighet

Källa: Mobile-Friendly Test

Statuskodproblem
   404-problem eller brutna länkar
   Serverfel (statuskod 500)
   Felaktig 404-statuskod

Se hur Siteimprove kan hjälpa 
dig förbättra din tekniska SEO
Siteimproves SEO-modul innefattar 66 unika 
SEO-kontroller, inklusive genomsökande efter 
saknade metabeskrivningar, stavfel, brutna 
länkar, utdaterade filer, dålig läsbarhet och 
länkar till osäkra domäner.

Se en videogenomgång av 
Siteimproves verktyg SEO

Siteimprove

Achieve your digital potential Siteimprove är en SaaS-lösning som hjälper organisationer att uppnå 
sin fulla digitala potential. Information och förslag på åtgärder förstärker 
teamen och hjälper dem att leverera en optimerad webbplatsupplevelse 
och driva tillväxt. Siteimprove har över 550 anställda på sammanlagt 13 
kontor och hjälper över 7 200 kunder över hela världen. Vi ingår i World 
Wide Web Consortium (W3C), den ledande sammanslutningen för att 
utveckla internationella webbstandarder och vi är Adobe Premier-partner. 
Ta reda på mer på siteimprove.com.

https://hello.siteimprove.com/en-us/seo-video-tour
https://hello.siteimprove.com/en-us/seo-video-tour
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://search.google.com/test/mobile-friendly
https://siteimprove.com/en/
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