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SEO HURTIG GUIDE
WORDPRESS

SKRIVE FOR WEBSIDER
Det å skrive for web er litt annerledes enn å skrive en artikkel for et blad eller
det å skrive enn bok. Når noen setter seg ned med en bok eller avis, så er de
motivert for å bruke tid på å lese.
Det er oftest IKKE tilfelle når man surfer på en webside. Da er man gjerne ute
etter å finne en rask løsning eller et svar på et konkret problem. Det betyr at
du må fange leserens oppmerksomhet i løpet av noen sekunder.

Hvordan fange leserenes interesse?

Over ser du to eksempler, hentet fra to forskjellige blogger. Hvem tror du har
størst sjanse til å fange leserens interesse?(Ok, litt ubeskjeden den til venstre
der, men du ser poenget :-)) En blokk med tekst, eller tekst som er brutt opp
med overskrifter, avsnitt og bilder.

Inkluder søkeord i overskrifter!
Bryt teksten med overskrifter så ofte det er naturlig å gjøre det. Ikke glem å
ta med de viktigste søkeordene dine i overskriftene. Skriv naturlig og ikke
overdriv bruk av nøkkelord.
Ikke bruk lange kompliserte setninger når du skriver. Og vær ikke redd for
«white space», d.v.s. felter uten tekst. Med «luft» rundt teksten, blir den lettere å lese. To til tre setninger er nok før du setter inn ett linjeskift.

Forskjellige typer overskrifter
I WordPress kan man markere tekst med «Overskrift 1», «Overskrift 2» osv,
opp til «Overskrift 6». Overskrift 1 er gjerne definert som den største bokstavtypen, mens Overskrift 6 er minst(som regel). Det vil du se når du forsøker
deg på egen hånd i WordPress. Det du ikke ser er at overskriftene du markerer med «Overskrift 1», vil få en <h1> tag før og etter selve overskriften. Denne <h1> tagen forteller Google at den er viktig, viktigere enn <h2>/overskrift
2 eller <h3>/overskrift 3.

Hvor lange skal innleggene på bloggen være?
Det er litt ulike meninger om akkurat det. Noen mener at innleggene ikke bør
være mer enn 250 ord for at leseren skal gidde å lese. Her er det store variasjoner fra blogg til blogg, webside til webside. Men en ting som er ganske
sikkert, er at innleggene bør være 400 - 600 ord for å oppnå ranking i søkemotorer.

Hovedfokus når du skriver skal alltid være leseren. Hva vil han/hun ha? Har
du en «rosa» blogg hvor du skriver om hvilket antrekk du har på deg i dag, så
kan nok 250 ord være nok for leseren.
Hvis du derimot skriver om løsningen på akkurat mitt problem, så vil jeg
være villig til å lese side opp og side ned. Så lenge innholdet gjelder meg og
kan gjøre mitt liv bedre, da har du min oppmerksomhet!

Hva er søkeord? Og hvordan finner vi dem?
Søkeord er ord, eller fraser(flere ord etter hverandre) som lesere bruker for å
finne det de leter etter. Vi kan f.eks finne dem ved hjelp av Google’s Adwords
verktøy. Jeg skal ikke gå i detalj om det i denne guiden, da du antageligvis
har fått en liste med aktuelle søkeord med gj.sn. søk pr måned fra meg.
• Hvordan skal du bruke søkeordene?
I teksten selvfølgelig, men IKKE helt ukritisk. Det er viktig å tenke på
at du faktisk skriver for mennesker, og ikke for søkemotorer.
Bruk søkeord i overskrifter når det er naturlig å gjøre det.
Marker setninger og søkefraser med fete typer eller kursiv for å utheve tekst.
Bruk gjerne variasjoner av søkeord i bilde beskrivelsen. I WordPress
så betyr det det feltet som er merket med Alt Description/Alternativ
beskrivelse. Dette skal være en beskrivende tekst, ikke «keyword
stuﬃng»!
• Unngå «overoptimalisering»!
Om du overdriver bruk av søkeord i tekst, overskrifter og bilder kan
det rett og slett virke mot sin hensikt. Google vil mistenke deg for å
manipulere søkeresultater, og gi deg dårligere ranking i stedet.

Huskeliste:
Tekst:
Skriv naturlig og ikke press inn søkeord for enhver pris. Bruk korte
setninger og avsnitt. Marker viktig tekst med fete typer, men ikke
overdriv.
Avsnitt:
Ikke vær redd for å ha mange avsnitt. Luft mellom teksten gjør den
lettere å lese.
Overskrifter:
Bruk søkeord i overskrifter der det er naturlig. Bruk overskrifter langt
oftere enn du ville ha gjort i en vanlig tekst. Marker med Overskrift 1 i
WordPress 1-2 ganger, Overskrift 2, 3 osv kan du bruke oftere.
Bilder:
Bruk gjerne bilder og illustrasjoner i alle innlegg og sider. Husk at Alt
Beskrivelse/Alt description er viktigst å fylle ut m.t.p. søkemotoroptimalisering.
Internlinker:
Det er smart å linke internt mellom innlegg og sider. Når du har skrevet noen innlegg vil det være naturlig at tekst i ett innlegg har relevans til et annet. Bruk link ikonet(ser ut som en kjetting) og link søkeord/fraser til en relevant artikkel.
———————————————————————————————
Følger du denne oppskriften regelmessig, så kan jeg nesten garantere at du vil få besøkende via søkemotorer. Trafikk fra søkemotorer har
gjerne høyere verdi, nettopp fordi de som søker etter dine søkeord er
ute etter din løsning. Besøkende fra Facebook og andre SoMe, er
gjerne litt mere tilfeldig!

