Fritextord och fritextindexering på www.antagning.se.
Från februari 2013 blir det än viktigare att ha bra fritextord på sina utbildningar i Atlas.
Då tas nämligen möjligheten bort att fritextindexera upp varje kurs‐ och programsida till
www.antagning.se.
Olika saker viktas på olika sätt då de indexeras upp i sökfunktionen i www.antagning.se.
Dessa saker indexeras och viktas i följande ordning:
‐ Anmälningskod
‐ Kurskod
‐ Utbildningens namn
‐ Fritextord
‐ Lärosäteskod (miu)
‐ Ämne/examen
‐ Ort
‐ Lärosätets namn
Den sammanlagda viktningen av de olika delarna ovan avgör om utbildningen listas högre upp eller
längre ner i träfflistan.
Antalet beskrivande ord spelar roll. Se exempel nedan då sökning görs på ordet stat.
I det vänstra exemplet blir summan 149,3. En lägre viktning då man har många ord i titel och i
fritextord. I det högra exemplet där det används färre ord i titeln och färre fritextord blir viktningen
641,7 p. En högre viktning och hamnar därmed högre upp i träfflistan.

‐

Poängen är inte att man ska förkorta utbildningens titel, men var medveten om att extra
information i titeln påverkar relevansen.

‐

Poängen är inte att man ska minska antalet fritextord, men de ska vara relevanta och
träffsäkra.

Lägg fokus på utbildningarnas
‐ Fritextord
‐ Ämnesord/sökämnen
Fritextord
Max 15 ord
Färre ord ger större tyngd per ord. Välj träffsäkra ord!
Skriv inte meningar, fritextorden visas aldrig upp och det ger lägre rankning när man har med
onödiga ord. Fritextorden separeras med ett blanksteg inget komma eller annat.
Det minsta som bör finnas som fritextord för en kurs är namnet på det ämne som kursen tillhör. Då
viktas det i både kursnamnet (eftersom det finns där) och som fritextord.
Ämnesord/sökämnen
Det är inte längre någon begränsning på antalet ämnesord/sökämnen på kurser och program.
Rekommenderat att märka med få och träffsäkra ämnesord/sökämnen för högre ranking i
resultatlistan på sökandewebben.

