
”Hva mange gjør feil 
når man lager et 

nettsted”



Organisk søk står for over 
50% av all verdens 

internettrafikk 
Kilde: https://www.iprospect.com/no/no/blog/maler-du-

hvordan-content-marketing-oker-din-synlighet-i-
sokemotorene/





Mange tror at SEO er 
innebygd i 

publiseringsløsningen



Mange gjør ikke SEO som en 
del av hovedprosjektet fra 

starten av



Mange har ikke... 

Budsjetter for SEO
(Skal gjøre litt SEO når vi har 

lansert)



Alle nettsider har et svakt 
ledd



Verktøy



Mange gjør ikke god nok 
kvalitetssikring av nettsted 

før lansering
Enkle spideranalyser kan 

avdekke STORE feil



Screaming Frog



Mange har ikke et nært og 
personlig forhold til Google 

Search Console



Google Search Console



Mange måler ikke bra nok

Ha gode KPIer som man faktisk 
følger med på



Google Analytics



Mange mener de allerede har 
gode plasseringer når de gjør 
et søk etter deres produkter 

og tjenester



Topp 10 hos kunde sin PC J



Sannheten L



Mange vet ikke om man er 
straffet av Google



Google kommer til deg 
uansett ... Om du ikke teknisk 

blokkerer Google
Men hvem vil det?



Mange har ikke kontroll på 
indekseringen

• Google finner for mye?
• Google finner for lite?
• Google finner deg ikke?
• Hvor mange unike sider har du egentlig?



Mange glemmer at 
mobilvennlig og 

mobiltilpasset er to 
forskjellige ting



Mobilvennlig/tilpasset



Google straffer nå ikke-
mobilvennlige sider



Design!!!

Her kan mye gå galt



Design kan ødelegge for deg 



UU er god SEO



Ikke design men...



Dette blir fra og med 2017 
straffet av Google 



Innhold er viktigere og 
vanskeligere enn du tror

Veldig mange feiler her



Tekstforfattere / Nettredaktører 
kan ødelegge for deg 



Dårlig innhold kan bli straffet 



Kreative løsninger hjelper ikke... 



Mange optimaliserer mot 
feil nøkkelord

Det kan få fatale konsekvenser 
for trafikken



Lånekalkulator eller 
boliglånskalkulator?



Bli synlig på det brukeren søker etter

– Google Trends
– Adwords søkeordsplanlegger
– Analyser sider som rangerer godt 
– Se på internsøk
– Google Search Console
– Sett deg i brukerens ståsted - Ikke ildsted men peis



Mange benytter seg av 
WordPress, og vedlikeholder 

det ikke bra nok



Hackede nettsider er et stort 
problem 



Brukeren og Google er 
utålmodige 



Man må ha god hastighet på sin 
løsning 



Hastighet 

• Google premierer sider som er raske
– Det må være god hastighet over 80 på 

både desktop og mobil
• https://developers.google.com/speed

/pagespeed/insights/



Noen går i den klassiske 
fella 



Robots.txt



Det går i null



Mange ”glemmer” å bevare 
eksisterende synlighet og 

autoritet 



Ikke start med blanke ark

• Ved bytte/oppgradere din nettløsning 
så vil du miste litt trafikk i en periode

• Lag et redirect regime fra gammel URL 
til ny,  med 1 til 1 301 permanent 
redirect

• Oppdater viktige eksterne lenker
• Endring av domene er vanskelig 



SEO virker hvis du gjør det 
riktig 



Følg med på fagblogger

Fagfeltet SEO er i konstant 
forandring 



SEO er ikke noe du gjør en 
gang 

Det er kontinuerlig arbeid 



Roar Eriksen
Seniorrådgiver – SEO

• Mobil: +47 930 12 400

• E-Post: roar@findability.no

• Web: http://findability.no

• Jobbet med SEO i nesten 20 år

• Jobber med de mest kjente merkevarene i 
Norge


