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Vad är digital synlighet?

• Sökordsoptimering - SEO
• Sökordsmarknadsföring - SEM
• Närvaro på sociala media
• Nätets motsvarighet till gamla 

telefonkatalogen - Google Business Profile



Vad är SEO och 
SEM?

SEO = konsten att synas högt 
upp i Googles sökresultat

SEM = betald 
marknadsföring bland 
Googles sökresultat



Sociala media



Google Business 
Profile
(Tidigare Google My Business)

• Dagens motsvarighet till gamla 
telefonkatalogen

• Den är gratis och är ditt skyltfönster
• Är inbyggt i Googles sök och Googles 

kartsök
• Särskilt avgörande för lokal digital 

synlighet



Var skall du börja?

Google Business Profile är det allra 
viktigaste – börja med att ta kontroll över 
din profil på:

https://www.google.com/business/

Ge ditt företag en bra introduktionstext

Lägg upp representativa bilder

Visa upp ditt utbud

Skaffa dig bra omdömen

Lägg gärna upp inlägg direkt i profilen

https://www.google.com/business/


Kolla sedan om du har ett SSL certifkat

• Kolla om din hemsidas URL (webbadress) börjar med https:// och INTE http. 

• Om ULR:en saknar ett “s” efter http så betraktar Google inte din hemsida som säker.

• Om sidan inte är säker så varnar Google besökarna

• Du behöver ett sk. SSL-certifikat

• Dom flesta webbhotell inkluderar någon form av SSL-certifikat gratis, men kan behöva aktiveras 
manuellt.



Gör enkla SEO-åtgärder

När ditt företag syns i Googles sökresultat, så består det av:

1. En rubrik  – max c:a 60 tecken
2. En beskrivande text – 50 – 160 tecken 

Om du inte aktivt gör något, så tappar du kontrollen – Google kan visa vad som 
helst från din hemsida i rubrik och beskrivning

Oftast enkelt att åtgärda själv, kolla med leverantören av din webbplats hur du gör
Berätta i rubrik och text vad sidan handlar om annars väljer besökaren sannolikt ett 
av dom andra resultaten
Håll dig alltid inom maxantalet tecken
Få med för sidan viktiga sökord i rubrik och beskrivning



Bildtexter

För resor är Googles bildsök mycket viktigt

• Gör det enklare för Google att förstå dina 
bilder genom att lägga upp en beskrivande 
sk. alt-text tillsammans med bilden på din 
hemsida.

• Lägg upp unika bilder när du kan



Se till att Google vet att du finns

Detta kräver ett verifikationsarbete. Du behöver ha lite grundläggande kunskaper om 
hur en hemsida fungerar. Om du är en riktigt envis nybörjare i SEO och googlar dig fram 
så kan du klara det på egen hand!

Google hittar dig mer eller mindre bra ändå, men grundläggande för att förbättra din 
digitala synlighet är att du satt upp och ställt in Google Search Console: 
https://search.google.com/search-console/

Där knyter du upp ditt företags hemsida till Google

Du talar om för Google var kartan över din hemsida finns – din hemsidas “site map”

Du kommer få bra och lättförståelig information om din webbplats i Google Business 
Profile (beta)

https://search.google.com/search-console/


Är din hemsida verkligen mobilanpassad?

• Surfa runt själv på din telefon och dubbelkolla. Många blir ofta förvånade
över hur dåligt det fungerar

• Kolla om besökaren verkligen enkelt hittar till det viktigaste innehållet

• Är hemsidan långsam? Efter 1,5 – 2 s laddhastighet börjar du tappa 
besökare

• En av dom viktigaste rankingfaktorerna hos Google är hastigheten



Anpassa ditt innehåll

Gör textinnehållet unikt och läsvärt på din hemsida

Lägg upp tips, gärna i punktform

Försök att förnya ditt innehåll – blogginlägg är ett bra sätt

Lokal synlighet är mycket lättare att uppnå. Om lokal närvaro i din stad eller län är
viktig, koncentrera dig där.

Tänk på att dina undersidor har namn relaterat till innehållet

Om du har videos – använd dom!



Länkar är viktigt för din SEO

Länkar är svårt även för större företag

Försök inte köpa länkar – det straffar sig – du kan
få giftiga länkar

Tyvärr svårt att kolla själv när du inte har 
verktygen



Erbjudande till 
Turisbussföretagens 
medlemmar

Project 46 erbjuder en grundläggande
hälsocheck av den webbplats för

1200 kr exkl moms

Kontakta:

Jan Wedin

jan.wedin@project46.se

0729-630535

https://project46.se/

Du får veta vilka utmaningar du har

Check av hur mobilanpassad din hemsida är

Vad som är akut att åtgärda

Vad du kan göra själv

½ uppföljningssamtal online eller på telefon

mailto:jan.wedin@project46.se
https://project46.se/


Tack!

Jan Wedin

Project 46 AB

0729-630 535
jan.wedin@project46.se

https://project46.se/

mailto:jan.wedin@project46.se
https://project46.se/

