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FORORD 

Nettet og teknologiene rundt er i stadig utvikling. Det som fungerte i 2014 er 
utdatert i 2020. For 20 år siden ville alle ha «flash-sider» med levende 
animasjoner, spill og interaktivitet. I dag er Adobe flash player avviklet og 
nettsider som benytter flash er ansett som usikre.  

Rammeverkene for nettsider endrer seg. Det har blitt så brukervennlig å lage 
nettsider, at man ikke lenger behøver kompetanse for å lage en nettside som 
ser bra ut. Igjennom dette dokumentet vil du se forskjellen på det å lage en 
nettside, og det å lage en god og trygg nettside som rangerer hos Google. 

Spillereglene for nettet endrer seg. Google er i føringen og utvikler stadig nye 
standarder som måler brukervennlighet, hastighet m.m.  Oppdateringer fra 
Google kommer flere ganger i året, med en relativt stor oppdatering en gang pr 
år.  

I mai 2018 kom også Personvernforordningen, bedre kjent som GDPR inn i 
bildet, og tok produksjon og drift av nettsider i en mer juridisk retning. Vi 
kommer tilbake til GDPR i et eget kapittel.  

Det er stadig lavere terskel og enklere tilgang til å lage nettsider. Kombinert 
med et stadig mer krevende sett med lover, regler og spilleregler, så ser vi at 
webmaster-kompetansen er mer aktuell nå, enn før.  

Fellene er mange, sikkerheten er truet. 70 % av alle nettsider som benytter 
WordPress har sikkerhetssvakheter. Når det hvite hus i Washington D.C kan 
bruke WordPress, så er ikke produktet i seg selv usikkert – når man vet hva 
man holder på med.  

Datatilsynet har muligheten til å ilegge bøter på opptil 4% av omsetningen i 
konsernet, om nettsider bryter med personvernreglene.  

Det hele henger faktisk tett sammen med tematikken, 
søkemotoroptimalisering. Heretter omtalt som SEO (Search Engine 
Optimization) – Et felt som også har vært i rivende utvikling igjennom 25 år. Fra 
den tiden søkemotorene het Lycos, Excite og Altavista.  
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I sin tid var Norge i verdenstoppen på søkemotorteknologi og lå an til å få godt 
fotfeste før Google kom og feide all konkurranse av banen.  

Forfatteren har 23 års erfaring som webutvikler og utdannet seg til webmaster 
i 1999. Den første jobben var hos WebOn i Tønsberg, i dag Bluestone PIM, 
verdensledende innen produktinformasjonsstyring.  

Har også vært med på større og mindre nettbutikker, utviklet CRM løsninger og 
jobbet med WordPress, omtrent fra starten.  Også lang erfaring fra drift og 
ledelse.  

 

Dette dokumentet er ikke en vitenskapelig artikkel, derfor har jeg ikke 
kildehenvisninger. Om du googler «påstander» fra dette dokumentet, så vil du 
finne mer informasjon om tallene jeg refererer til. – Hensikten her er fremfor alt 
å dele min kunnskap – slik at du står mer rustet til å ta gode beslutninger.  

 

Mvh 

Frode Heimen 
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HVA ER SØKEMOTOROPTIMALISERING? 

SEO er en metodikk for å sikre at din nettside tiltrekker seg trafikk fra alle de 
millionene av daglige søk i søkemotorer som Bing og primært Google.  
Rekkefølgen i resultatet, når du søker er langt ifra tilfeldig. Google benytter 
over 200 kjente faktorer for å bestemme om det er din side, eller 
konkurrentens side som skal vises først.  

Det betyr at om du googler «Elsykkel» så får du 678.000 resultater. De 2-3 
øverste plassene i søkeresultatet er ofte reserverte til annonsører og betalt 
plassering. Disse er i dag markert med «annonse» - ganske tydelig.  

Av alle de treffene, så velger Google å presentere ca 150 stk, fordelt på 15 sider 
med søkeresultat (om du ikke har endret på innstillingene dine) – Allerede nå, 
er nåløyet trangt.  

De 6 første plassene på side 1 tar hele 60% av 
klikkene. Ca 15 % klikker på annonser, noen 
søker etter noe nytt og ca 5% av trafikken regner 
ned fordelt på side 2 og resten.  

Elsykkel 

Det er ca 33.000 søk pr måned etter Elsykkel i Norge. Med sesongtopper rundt 
50.000 månedlige søk.  

Det vil si at om du er #1 i søkeresultatet så vil du få ca 10.000 klikk hver eneste 
måned fra ett søkeord alene.   

Når vi vet at tommelfingerregelen for antall salg er 2% av alle klikk. Så er 
omsetningspotensialet på #1 plassen 4.8 MNOK eller 1,4 MNOK i fortjeneste 
om den er sånn ca 30 %. 

Når vi vet mekanismene bak rangeringen, så handler det om å være best, der 
man kan påvirke for å komme lengst opp mot internettets motorveg. Det er 
målet med SEO.  

Akkurat i elsykkel-eksemplet, så er det ikke så enkelt som å være nummer 1, 
her vil det også være viktig å være best i test, eller i det minste være god nok i 
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test veid opp mot pris.  SEO handler mye om innholdet på din nettside – men 
som du snart vil forstå så er det kun en del av tematikken.  

Med 200 kjente faktorer og flere ukjente som avgjør din plassering, vil man 
komme innom hele infrastrukturen rund en nettside for å bli best.  

Det er ikke alle faktorer man kan påvirke, og det er ikke alle som er like viktige. 
Men om man tenker nytteverdi, brukeropplevelse og hastighet så er det noe 
som er verd å vekte tyngre.   
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STADIGE ENDRINGER  

Søkemotoroptimalisering handlet før google sin tid om å bruke riktig stikkord – 
og lenkebytter var det store. På nettsidene kunne man høre bakgrunnsmusikk 
og bevegelige små animasjoner.  

Det store på slutten av nittitallet og begynnelsen av dette tusenåret var 
LinkExchange. Hvor man la inn et reklamebanner på egen nettside, og for hver 
visning du ga, fikk du en visning et annet sted i verden. Dette var så stort at 
Microsoft kjøpte selskapet for 265 millioner dollar i 1998, samme året som 
Google startet opp.  (Det ligger helt sikkert noe læring i akkurat den episoden)  

Google kom med noe nytt, en annen form for vekting. De begynte med å 
analysere antall lenker, og de analyserte tekst. Hakk i hæl løp vi SEO-frelste 
(ikke visste vi hva det het den gangen) og knakk koder for å være synlig. Det 
gikk alt ifra tekster som var usynlige å lese, men som ble plukket opp av 
robotene, til massive lenkebytter.  

Etter hvert som Google oppdaget at systemet ble «rigget» - så endret de 
algoritmer. Metoder som før fungerte godt, ble ubrukelige og til og med 
straffet.  

Antall lenker fortsetter å telle, og man begynte å kjøpe lenker fra 
«lenkefarmer» - man kunne plassere sin lenke på hundrevis og kanskje tusenvis 
av nettsider i bytte mot dollar. Dette kjøpes og selges den dag i dag – og det er 
bare å advare. Kjøp aldri lenker! Det fungerer kortsiktig, slik at du blir fornøyd, 
og når du snur ryggen til, så faller nettsiden som en stein og i verste fall ut av 
hele søkeresultatet – du står igjen med et domene som anses som ubrukelig og 
må i verste fall starte på nytt. Uansett, hvem vil ha en lenke på nettsiden til en 
vietnamesisk hundefrisør?  

Google angrep denne taktikken med å legge på en faktor om autoritet. Det er 
bedre for meg å få en lenke fra et universitet, eller få en lenke fra et kjent 
mediehus, fremfor å få en lenke fra ukjente eller nye nettsider.  

Hastigheten på nettsiden har blitt en faktor. Brukere liker ikke trege nettsider, 
da gjør ikke Google det heller. i tillegg til innholdet, så er ytelse også viktig.  
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Nå har Google mer søkelyset på brukervennlighet. Raske nettsider, enkel 
navigasjon. Tydelig struktur i innholdet. Universell utforming – Google reagerer 
om klikkbare elementer står for nærme, slik at pølsefingre treffer feil lenke. 
Eller om kontrasten er for dårlig for svaksynte. Hvordan fungerer din nettside 
om den leses for blinde?  

I 2021 er den store oppdateringen knyttet til brukeropplevelsen. Hvor lang tid 
tar det før nettsiden kan brukes m.m.  

Alle disse stadige endringene krever at man må være mer på, når det gjelder 
nettsider fremover.  

 

 

PLAKATEN ER DØD 

Med en teknologi i rivende utvikling skal jeg komme med en liten brannfakkel.  

Nettsider som produseres, publiseres og aldri oppdateres kaller jeg for 
plakater. Det er kunder som tror at en nettside oppfører seg som en helsides 
annonse i lokalavisen. Disse plakatene er i dag en sikkerhetsrisiko, ikke bare for 
din nettside, ditt omdømme – men også for andre kunder på samme server.  

«Plakaten» er et offer for de stadige endringene og er utdatert kun uker etter 
publisering. Sikkerhet er et nedprioritert tema i Norsk næringsliv, når det 
kommer til nettsider.  

Plakaten har heller ingen praktisk nytte og vil gi svært lite trafikk – om 
alternativet er en plakat så kan du heller rute domenet til din facebookside.  

Selv om du har en slik enkel plakat, så må den vedlikeholdes og oppdateres. 
Plakater som har feil telefonnummer, adresse eller utløpte epostadresser er 
noe vi ser ofte.  

Med stadig lavere brukerterskel for å lage nettsider, og troen på at 
webmasterfaget var utdøende, har det motsatte skjedd. Stadige endringer, nye 
vilkår, lover og regler, samt tøffere konkurranse gjør at en oppdatert 
webmaster er mer aktuell enn noen gang.  

https://seopp.no


9 

 

Skrevet av Frode Heimen 
SEO-konsulent, https://seopp.no 

Skal du være på nett i dag, med ambisjoner om å lykkes mer enn 
konkurrentene så må du planlegge for løpende kostnader i vesentlig større 
grad enn før. Gjerne i form av stillingsprosent.  

 

 

HELHETESTANKEN 

For å oppnå resultater med SEO trenger du en helhetlig og rød tråd i alt du gjør 
med nettsiden og teknologiene rundt. I dette kapitlet skal jeg liste opp alt som 
spiller inn, slik at du får en bedre forståelse for helheten – og på den måte kan 
ta bedre beslutninger når en ny nettside står på tapetet.  

For å lykkes på nett, og lykkes med SEO, vil disse brikkene måtte fungere 
sammen. Et dårlig tannhjul stopper hele maskineriet.  

Her skal jeg gå litt igjennom helheten, del for del.  

 

 

SERVER OGSÅ KJENT SOM WEBHOTELL. 

Det finnes mange aktører som tilbyr webhotell eller servere. Her er det en 
jungel. Serveren er stedet hvor filene til nettsiden lagres. Og dit hvor 
nettleseren går for å hente frem og vise nettsiden din, når noen søker den opp 
på sin mobil eller datamaskin.  

Du får webhotell ned til prisen for mindre enn en tier pr måned opp til flere 
tusen pr måned. Hva i alle dager er forskjellen?  

En server er essensielt en stk boks/maskin som lagrer data. Akkurat det samme 
som din egen bærbare PC. Du kan faktisk installere en webserver på din egen 
PC eller MAC, men da er det kun for lek eller for å lære.  

En dedikert server er en kunde, en boks. Da har du ingen andre kunder på 
samme server. Dette er ofte blant de dyreste løsningene.  
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En virtuell server er «som en server» men det er flere installert på samme 
maskin. Du får tilgang på samme måte, og har et dedikert område som er bare 
ditt. Men det er likevel flere kunder på samme boks. Altså delt kostnad, 
rimeligere løsning.  

Skyløsning, cloud eller skyserver er blant de mer moderne/trendy løsningene, 
hvor flere maskiner jobber sammen. Ressursene spres over mange forskjellige 
enheter/kilder, som gjør at du enklere kan skalere opp uten å være bundet til 
en «låst kapasitet». Det følger da også med bedre oppetid. Man betaler da 
altså for «det man trenger»  

Delt hosting er den rimeligste inngangen. Her er det så mange kunder som det 
kan gå på en og samme «boks». Kvaliteten, ytelse og pris avgjøres av 
leverandørens konfigurasjon og andre nettsiders ressursbruk. Her er det ofte 
slik, at går en nettside ned, så går alle ned. For ca ti år siden fikk jeg selv med et 
«uhell» tilgang til samtlige mapper på serveren, og kunne identifisere samtlige 
kunder og innhold. Sikkerheten har heldigvis blitt bedre. Men dette er ofte en 
av de minst sikre løsningene på markedet.  

Betjent og ubetjent serverløsning. Når du kjøper en dedikert løsning så kan 
man ofte velge om det skal være en «managed» server. Det betyr at 
leverandøren betjener alt det praktiske. Oppgraderinger, bytter hardware og 
setter opp det du trenger. Disse er følgelig da ofte dyrere, men kompetansen til 
å drive dette er da sikret.  

Egne servere vs forhandlere - Mange som selger webhotell har egne servere 
plassert rundt om i landet/verden. Men det er også svært mange som er 
forhandlere. White label tjenester er vanlig og man kan sette opp løsninger 
som er fullintegrerte slik at du som kunde ikke vet forskjellen. Det trenger ikke 
være noe galt i det. Men det er greit å være klar over – slik at man gjerne får 
bekreftet ytelse først.  

Ytelsen er viktigst. Når vi først er på servere, så har den tekniske løsningen mye 
å si for hastighet og levering av nettsiden til leseren. Her er det en del ting man 
må være klar over. En server nærmere leseren, gir raskere nettsider. Derfor er 
leverandører som holder til i USA og selger servere til 9 dollar måneden, 
kanskje ikke det smarteste man kjøper. Avstanden alene vil senke ytelsen 
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betydelig. Har du kunder i flere land bør du benytte noe som heter CDN uten at 
jeg skal gå inn det tekniske rundt dette, så replikerer dette nettsiden over på et 
nettverk av servere med spredd lokasjon.  

Forskjellige spesialløsninger. Bare for å gjøre denne verden litt mer kompleks, 
så finnes det også forskjellige spesialløsninger. Noen har spesialisert seg på 
ekstra høy ytelse, andre har ferdig installert optimalisert WordPress eller 
nettbutikkløsninger. Mens andre betjener både B2C og B2B. Dette gjør 
markedet uoversiktlig, spesielt for en forbruker uten nødvendig kompetanse til 
å forstå forskjellene.  

En Webmaster vil lett kunne fortelle deg, hva som er den beste løsningen.  

Notat: Jeg har en delt server-løsning hvor jeg har kjøpt en forhandlerløsning fra 
Hostgator, serveren står i Texas. Denne har jeg hatt som min «lekeplass» i 15 
år. Men jeg ville aldri puttet en «live» nettside, som det satses på, dit. Den vil 
være for langt unna markedet og ytelsen vil være for lav. 

En delt hostingløsning kan fungere ok for nye nettsider, men forhåpentligvis 
har du ambisjoner om å vokse ut fra dette.  

Jeg vil ikke gi noen konkrete råd, da det avhenger av ditt behov. Er du usikker, 
så spør en som har «webmaster» i sin rolle – de vil raskt vite de beste 
løsningene for deg.  

 

DOMENENAVN OG DOMENER 

Nå som du vet litt om servere, så er det neste spørsmålet det samme som en 
tradisjonell barnedåp – hva skal barnet hete? Og om du trodde at dette er et 
litt enklere kapittel så tar du litt feil.  

 

Navnevalget er viktig. Mitt råd er å tenke på radioreklame. Om vi sier 
domenenavnet ditt på radio, vil man kunne klare å skrive det etterpå? Uten at 
jeg sjekker hva som er på disse, eller om de eksisterer (beklager om du eier et 
av dem, og blir fornærmet)   
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- Swing.no – På radio, sving med dobbelt-v.  
- Xtra.no – Ekstra med x. 
- Frii, eller free.no – Fri med dobbelt i, eff r dobbel e.  

Om du jobber i et lokalt marked, så kan «aktivitet+geografi» være en god miks.  

Oslo Taxi, oslotaxi.no er et godt eksempel. Når man googler «taxi oslo» eller 
«oslo taxi» - som uvitende i storbyen, så finner man nettopp dem.  

 

Domenenavnet er viktig, også på andre måter. En viktig faktor for rangering er 
at nøkkelordet er en del av domenenavnet. Jeg har gjennomført eksperiment 
på dette. Hvor jeg etablerte en nettside på kundenifokus.no – prøvde å rangere 
den så godt som mulig, så raskt som mulig. Dette pågikk i ca 1 år. Deretter 
byttet jeg domenet til seopp.no – hvor seo er det vesentlige. Bare på 
domenenavnet så bedrer jeg resultatene nok til at det både var merkbart og 
verd det.  

 

Kjøp og salg av domener 

Kjøp og salg av eksisterende domener er et relevant tema. Man tenker «hva er 
det verd?» om man har et godt navn osv. Men det vi SEO-eksperter drømmer 
om, er å ta over et godt, gammelt og innarbeidet domene som har havnet i 
søppelhaugen på grunn av navnebytter, konkurser eller rett og slett ubetalte 
regninger.  

NSB.no – NSB eksisterer ikke lenger. Domenet peker i dag videre til vy.no – det 
er logisk nok naturlig, så lenge NSB fortsatt er i bruk på folkemunne. Verdien til 
NSB.no er ikke at det er tre tegn, eller kort, eller kjent.  
 
Verdien til domenet skyldes noe helt annet, og det er en anerkjent 
rangeringsfaktor hos Google. NSB.no sin domeneautoritet er på 74 av 100 
poeng. Google har som du gjetter, 100 poeng. Wikipedia har 91 av 100. Vg.no 
har 84. Dagbladets db.no har 49 av 100. Om du aldri har hørt om dette før, så 
skal du være fornøyd om nettsiden din har over 10 av 100.  Vår side, som 
fortsatt er relativt ny, har en domeneautoritet på 13 av 100 pr 22.4.21. 
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NSB.no har lenker fra 6258 nettsider og 243.561 lenker tilbake til dette 
domenet. Dette kalles domeneautoritet. I en SEO-konsulents verden, så ville 
det å få et slik domene gi Klondyke-stemning.  

 

 
1 Domeneautoritet gjør SEO enklere 

 

 

TLD står for Top Level Domain og består av .com, .net, .org, .no og mange 
mange flere. For noen år siden så åpnet de for endelser som ikke har med 
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nasjonalitet å gjøre som .cloud, .store, .shop osv. Som gjør at mulighetene er 
mange flere.  

I Norge er det .no som er vår TLD. Og det er også en svak faktor for rangering. 
Om dine kunder er i Norge, så er .no bedre enn f.eks .gr selv om du selger ting i 
løsvekt. Det er ikke slik at du MÅ ha domener fra hele verden lenger. Men det 
kan være fordeler i å ha domene som tilhører de nasjonene man ønsker å 
operere i.  

Et domenenavn som kan matche firmanavn, merkevare eller lignende er også 
med å styrke anerkjennelsen. Så du må ikke ha med nøkkelordet i 
domenenavnet. Men det er verd å tenke på.  

Kjøp og salg av domener er noe jeg ofte konsulterer i. I dag er et domene lite 
verd, om det ikke har en spesiell verdi for kjøperen og de er villige til å betale. 
Man kan godt lykkes med andre domener, og det er ingen «mangelvare» 
lenger.  

Domeneautoritet er stort sett den faktoren jeg styrer etter, for å si noe om 
domenet isolert har en verdi uavhengig av kjøper.  

Når det gjelder domenenavn så er det verd å være klar over at det er en viss 
nytte i å ha nøkkelord i domenenavnet. Men ingen krise.  

Det du må være klar over derimot er om det skal være www.domene.no eller 
domene.no, velg en og hold deg til den samme formen alltid. Ingen praktisk 
forskjell, men når man mikser blir det seo-krøll og google vil kunne tolke 
www.domene.no og domene.no som to forskjellige sider med duplikat innhold 
– og duplikater liker de ikke.  

Hvor får du kjøpt nye domener?  

En domeneforhandler har ofte, men ikke alltid også tilbud om webhotell. Og de 
aller fleste som selger webhotell, selger også domener.  I Norge er det Norid 
som er det øverste organ for .no domener, men de selger ikke domener 
direkte. De har forhandlere.  

Blant disse domeneforhandlerne, så er domeneshop.no størst.  

 

http://www.domene.no
http://www.domene.no
https://seopp.no
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2 Utklipp fra https://www.norid.no/no/om-domenenavn/nokkeltall/#N%C3%B8kkeltall-om-forhandlere 

 

Et godt råd med domener og webhotell er ofte å ha de adskilt. Skulle man 
komme i trøbbel med leverandøren av webhotellet, så kan man enklere peke 
domenet til ny server.  

Skulle man komme i konflikt om .no-domener så finnes det klagemuligheter 
hos Norid.  

 

WEBUTVIKLING 

Nå som du har en rask og pålitelig server, og et godt domenenavn så må vi lage 
noe innhold. Dette burde egentlig være et eget hovedkapittel. 

Webdesign og webutvikling er to forskjellige fag, som ofte krever to forskjellige 
kompetanser, som ofte ikke besittes av en og samme person.  

En designer lager utseende, som arkitekten på huset, kombinert med maleren. 
Hvordan det skal se ut og fargevalg er designerens fagområde.  

https://www.norid.no/no/om-domenenavn/nokkeltall/#N%C3%B8kkeltall-om-forhandlere
https://seopp.no
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En webutvikler skriver koden som får ting til å se ut som designet, men også 
virke etter intensjonen. Slik at når du fyller ut et skjema så sendes faktisk 
informasjonen et sted.  

Jeg tar opp forskjellen på rimelige og dyre nettsider senere, men skal snakke 
om litt SEO-prinsipper i denne delen her.  

Hvordan nettsiden er kodet har noe å si for hastighet og rangering hos Google. 
Selv om du har en god server, så kan dårlig design og utvikling senke 
hastigheten.  

Selv om terskelen er lav for å lage nettsider, så er det få som forstår viktigheten 
av teknisk riktig bildebruk og optimalisert og godt strukturert kode.  

 

https://seopp.no
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På bildet over har vi en rimelig nettside. Hvor utvikleren hadde uttalt at de ikke 
kan så mye om SEO.  Så hva er feil i dette før/etter-bildet?  

For det første så tar det 12,8 sekunder å laste inn nettsiden. Det tar 6 sekunder 
før du kan klikke på noe som helst. Dette er fra en Google testside, som da viser 
faktorer som de rangerer etter.  

Den nedenfor er resultatet etter min «nødretting» hvor jeg var inne og utførte 
noen vesentlige men grunnleggende rettinger. 10 sekunder raskere nettside.  

Nettsiden ble også krympet fra 6,1 MB til 1,2 MB. Til dels på grunn av bruk av 
svært store bildefiler som ikke var tilpasset nettsiden eller komprimert.  

Den opprinnelige nettsiden er levert av et byrå, som har fordeler av at 
brukerterskelen for å lage nettsider er lav – kompetansen er derimot under 
enhver kritikk.  

Samme eksempel vil benyttes i kapitelet om rimelige vs dyre nettsider.  

Men for å ta dette til SEO igjen. I tillegg til å bedre ytelsen på nettsiden, la jeg 
inn 2 ord. Det gjorde at nettsiden hoppet fra 87. plass i Google til 17.plass. Altså 
en 70 plasser forbedring kun ved det jeg kaller en «nødkorreksjon». For meg 
som utvikler så er slike sider, som å se på en ulykke – vi må gripe inn og hindre 
alvorlig skade.  

Webdesign og webutvikling er så mye mer enn å «lage en nettside» - 
rammeverket, brukervennligheten er med på å få nettsiden frem i lyset, eller å 
gjemme den vekk i nettets dype kroker, på side 7 i Google sitt søkeresultat.  

 

MARKEDSFØRING 

En god webmaster har forståelse for helheten, helt fra start til digital 
markedsføring og analyser. Det trenger ikke bety at de besitter 
spisskompetanse på budskap og kampanjeplanlegging, men de kan ord og 
uttrykk og har en formening om hvilke tall som er bra eller dårlig.  

Når man ikke har formeninger om klikkprosenter eller hvorfor en kampanje 
ikke fungerer så er webmasterens kompetanse nyttig. La oss si at du kjøper 

https://seopp.no
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10.000 klikk. Det er stor forskjell på om det er 1 % som kjøper noe, eller 4 %. 
Årsaken kan ligge i målretting av annonsen, eller feil forventning skapt hos 
kunden. Det kan også være at nettsiden ikke fungerer, eller at folk ser en 
informasjon som får de til å avbryte handel. En klassiker her er skjulte 
kostnader som legger seg til i løpet av handlevogn-prosessen. Eller en 
betalingsløsning som ikke tar riktig kort osv.  

Det kan være at kunden klikker på annonsen, men så tar det evigheter til 
nettsiden lastes inn.  

Helhetsforståelsen er viktig for både SEO, men også for markedsføringens 
resultater.  

Så kommer det herlige. Google sine annonsepriser avhenger av kvaliteten på 
din nettside, og relevansen. Slik at en dårlig nettside og en god nettside som 
byr på samme nøkkelord, gjør at den gode blir mer synlig for en rimeligere 
penge. Google tjener betydelige beløp, men de er ekstremt opptatt av at 
sluttbrukeren, den som søker, skal finne god kvalitet. Derfor går ikke 
annonseplassen alltid til den som byr mest, men til den som har best 
brukeropplevelse. De 10.000 klikkene kan altså koste 50.000 for konkurrenten 
og mulig 80.000 for deg.  

 

RIMELIGE VS DYRE NETTSIDER 

I før/etterbildet fra tidligere, så er eksemplet en nettbutikk som omsetter for 
millionbeløp. Nettsiden kostet 20.000 for 3 år siden. Det interessante her er at 
kunden er fornøyd. Det er vesentlig handel via nettsiden og sluttkundene er 
fornøyde.  

Nettsiden ser jo fin ut på utsiden. Butikken fikk tilbud i prisklassen 20.000 til 
200.000 for sin nettbutikk og valgte den rimeligste.  

De har doblet omsetningen 3 år på rad. Det er godt overskudd og alle har en 
grunn til å være fornøyd.  

Helt til jeg dukket opp […] 

https://seopp.no
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 Nettsiden er ikke sikker nok 
 Nettsiden har ingen backup 
 Nettsiden finnes ikke søkemotoroptimalisert og er usynlig på vesentlige 

søkeord. 
 Nettsiden har ingen cache, slik at nettsiden vil måtte laste tregt hver 

gang man er på siden.  
 Nettsiden er full av sporingskode for markedsføring, men ingen GDPR 

eller personverninformasjon. Potensielt bøtenivå er over 600.000,-  

Selskapet omsetter for ca 15 mnok og har i overkant av 2 millioner på 
bunnlinja. Alt er jo vel og bra.  

På tre år har nettsiden ligget og vaket utenfor søkeresultatene. Det er et 
vesentlig volum av søk og konkurransen er overraskende lav. Det er få i 
bransjen som har SEO-fokus. Det er relativt vanlig i Norge.  

På ett døgn, få grep flyttet vi hovednøkkelordet 70 plasser opp. Fra 87. plass til 
17.plass. I løpet av noen uker vil siden være inne førstesiden og den har en 
realistisk sjanse på #1.  

Så hva betyr egentlig dette?  

I løpet av 3 år har de lykkes, men de kunne lykkes betydelig bedre. Om de 
hadde kjøpt nettsiden til 200.000 (under forutsetning at de kunne SEO) så 
hadde de trolig tatt førsteplassen i løpet av 3-4 måneder og beholdt den over 3 
år.  

Det søkeordet og dens førsteplass er verd 2,8 MNOK i året – ikke omsetning, 
men i fortjeneste.  

Ved å velge den rimelige nettsiden, så har de potensielt gått glipp av et ekstra 
dekningsbidrag på 8,4 millioner. Oppsiden er at de har et marked hvor det 
fortsatt er mulig å doble omsetningen i.  

Så hvorfor er den dyre nettsiden dyrere enn den rimelige? Det går raskere å 
bygge hus, om man ikke er så nøye, om vinklene ikke trenger å være rette, og 
alt ikke er tett. Hopper du over det elektriske og vann og kloakk, så blir det 
ganske billig. Men det kan få fine farger og se fint ut på utsiden.  

https://seopp.no
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Det samme gjelder nettsider. Det å lage kvalitet tar litt mer tid. Mer tid i 
planleggingen, mer tid til innhold, mer tid på bilder. Mer tid på koding. Det som 
noen bruker få timer på å kopiere ut fra en mal, kan ta ukesvis å lage for hånd.  

Vi som lever av å selge nettsider opplever ofte å bli utkonkurrert på pris. Da vet 
vi at vinneren må kutte viktige hjørner for å tjene penger på leveransen. De får 
ikke tid til å undersøke markedet og gjøre SEO analyser. Bruke de riktige 
ordene, eller legge inn kvalitet i koden.  

I vårt eksempel, så gikk det bra, for andre kan det være forskjell på suksess og 
fiasko.  

Mange hopper over sikkerhet og akkurat i dette eksemplet, har de satt opp 
bedriften for bøter i størrelsesorden over en halv million. De som leverer 
nettsider i det lavere prissjiktet må forsake noe – og det de forsaker aller mest, 
er deg.  

 

GDPR OG PERSONVERN 

Personvern og GDPR har mange hørt om, og mange har ikke fått det med seg i 
det hele tatt. Personvernet har alltid stått sterkt i Norge, men igjennom GDPR 
så har det europeiske samfunnet blitt enig om én standard som er lik for alle 
som ønsker å behandle persondata i EU/EØS – for alle som har nettsider, så er 
det bra.  

Regelverket er komplisert, og vi skal ikke gå nevneverdig inn på det i dette 
dokumentet.  

Men har du en personvernside, så kan det være lurt å legge inn lenker til dine 
viktigste sider. På den måten kan en personvernside også gjøre litt praktisk 
nytte for seg med tanke på SEO.  

Cookie-less fremtid. I forlengelsen av personvernet, så går trenden mer og mer 
over mot nettsider som velger å kutte ut cookies (informasjonskapsler – som 
lagrer litt data om deg) for å slippe en forstyrrende pop-up som ber deg godta 
innstillingene. For oss som jobber med webutvikling, så er denne forstyrrelsen 
et nødvendig onde. Mange velger derfor å ignorere behovet for analyser eller 

https://seopp.no
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sporing av markedskampanjer for å skape en bedre brukeropplevelse. 
Løsningen er at Google og andre aktører nå innser denne trenden, og jobber 
med å tilby nye metoder for å tilfredsstille personvernet, men samtidig skape 
viktig og nyttig informasjon til nettsideeiere.  

For synlighet på nett så er personvern viktig, spesielt om du bruker Google 
Analytics eller sporingskode fra Google Ads. Da har du godkjent vilkårene til 
Google, som sier at du skal følge gjeldende lover og regler. Brudd på vilkårene 
til Google kan gjøre din nettside usynlig og vanskelig å annonsere.  

At du tar personvern på alvor, viser at du har forstått vilkårene hos Google. 

 

VERDIEN AV SEO 

SEO er et viktig fagområde og de ti største konsulenthusene på dette området 
omsetter for i underkant av 500 millioner og sysselsetter ca 190 ansatte.  

Likevel er dette er marked med svært mange sovende næringslivsledere som 
ikke ser verdien i deres egen bransjetilstedeværelse på nett.  

Som SEO-konsulent så driver vi mye med konkurrentanalyse og vi leter etter 
nøkkelord og søkefraser daglig. Vi kommer over bransjer hvor søkevolumet er 
høyt. Samtidig ser vi jo også at det er ingen SEO-eksperter som jobber med 
topp 10 resultatet.  

 

Søkeord Søkevolum pr 
mnd 

Antall klikk #1 Estimert 
verdi/mnd 

Kajakk 12 100 3 630 NOK 871 200 

Leie bil 
Trondheim 

2 400 720 NOK 31 680 

Joggesko 9 900 2 970 NOK 74 250 

Bobil 8 100 2 430 NOK 58 320 000 
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Tabellen over viser grovestimater på noen tilfeldig valgte ord. Det er mange 
faktorer som spiller inn på salgssuksessen. Verdien er beregnet ut fra om man 
selger til 2% av de besøkende hver måned. Dette varierer normalt mellom 0,25 
% til 10-12 % alt etter hva man selger og hvor bra nettsiden er til å selge for 
deg.  

Driver man med Kajakk eller bobiler kan det være lønnsomt å ansette en SEO-
ekspert/webmaster på tilnærmet fulltid.  

Mange bedrifter har egne ansatte journalister for å produsere innhold til 
nettsidene. Det er en viktig SEO-strategi som vi kommer tilbake til i et eget 
kapittel om innhold.  

Ledere flest liker ikke å styre i blinde. Likevel har mange et svært avslappet 
forhold til sin nettside – det kan være at den ikke prioriteres. Det kommer nok 
ny business fra før. Men når noen sover i timen, så driver andre og posisjonerer 
seg. Demmer man ikke opp for konkurrentene så lar man dem vokse – på et 
område hvor du burde gitt de konkurranse.  

Vi kan ikke bruke tid på… 

Vi kan ikke bruke så mye på…  

Det er dyrt… 

Det rare med nettsider er at beslutningene rundt nett avgjøres på helt andre 
måter enn beslutninger om andre investeringer. Det er sjelden kost/nytte-
vurderinger og det er sjelden at man vurderer potensialet. Men skal man ha en 
ny maskin, så kalkuleres det betydelig opp imot mulig gevinst m.m.  

Det er nok om verdien av en nettside nå – jeg tror poenget kommer godt nok 
frem.  
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FORSKJELLIGE TYPER SEO 

Uten at jeg skal gå i detaljer, så vil jeg komme kjapt innom de forskjellige 
betegnelsene som brukes om SEO og hva de betyr. SEO er jo et mangehodet 
monster og det deler seg ofte slik: 

TEKNISK SEO 

Dette handler om kildekode. Sikre at informasjonen vises som den skal for 
søkemotorer, og at du har kontroll på utseende når noen deler noe på f.eks 
facebook. Siden din kan si noe til Google, om det er et produkt, et arrangement 
eller en artikkel. Teknisk SEO sikrer at dette blir korrekt.  

ON-PAGE SEO 

Kort oppsummert handler dette om tekster og ordbruk. Optimaliseres titler og 
beskrivelser. Bruk av bilder, strukturering av innhold. Når man velger å lenke 
mellom forskjellige sider, så er dette en del av on-page SEO.  

OFF-PAGE SEO 

Dette handler om alt som ikke har noe med nettsiden din å gjøre. Få gode 
lenker i retur. Produsere ditt innhold andre steder. Aktiviteter i Sosiale Medier 
o.l.  

LOKAL SEO 

Dette er også et ledd av «off-page» - men med et lokalt tilsnitt. Da skal du få et 
viktig tips med en gang.  

Gå til: https://www.google.com/business/ - registrer deg, oppdater, 
vedlikehold og sørg for at det skjer jevnt noe her. Dette er Google Min Bedrift, 
og skaper ekstra fokus på deg når noen googler etter dine tjenester + 
geografien du opererer i. For eksempel: «Bakeri Molde Sentrum» 

Man kan selvsagt gjøre grep på nettsiden for å bli funnet når noen bruker dine 
tjenester + ditt område i søk.  

Det første jeg kommer til å spørre deg om, er om du har Google Min Bedrift.  

 

https://www.google.com/business/
https://seopp.no


24 

 

Skrevet av Frode Heimen 
SEO-konsulent, https://seopp.no 

INNHOLD SOM SEO STRATEGI 

I dag er det flere og flere som blir spesialister på tekst og innhold. 
Innholdsmarkedsføring er en viktig del av SEO-strategien. Og innhold er en 
viktig faktor for at din nettside skal lykkes med SEO.  

Google har blitt mer «akademisk» - de setter pris på innhold som går i dybden. 
Innhold som lærer deg noe nytt og som gjerne helst er skrevet av en faglig 
autoritet. Samtidig er «tynne nettsider» noe negativt. Nettsider som ikke 
oppdateres får sjeldnere besøk av Google sine roboter og vil falle på 
rangeringen.  

Men Innholdsmarkedsføring handler om mer enn bare SEO og Google 
rangering. Det handler om å nå mennesker på sosiale plattformer som 
Facebook, twitter, linkedin og Instagram for å nevne noen.  

I sum er økt trafikk til din nettside en positiv faktor. Og vi ser at gode innlegg på 
f.eks Facebook eller Instagram kan bli sett av tusenvis.  

 

 

Delinger og likes er med på å spre budskapet, innholdet er «gratis», har en 
verdi og koster kun tiden det tar å skrive. En god tekstforfatter kan skrive 
mange «små innlegg» på et par timer.  

 

JEVNLIGE OPPDATERINGER 

Når du holder nettsiden oppdatert, så fanger Google opp at her skjer det ting. 
«Jeg må komme oftere på besøk» - dermed vil nytt innhold bidra til å trekke 
google-roboten oftere til din nettside.  

https://seopp.no
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Det vil også bidra til en nettside, hvor innholdet oppdateres og tiltrekker seg 
stadig nye lesere.  

Kvalitet foran kvantitet. 

Men det er viktigere å skrive kvalitet foran kvantitet. Det er bedre med 12 
knallgode artikler på et år, enn 52 halvgode på et år.  

 

INTERNE LENKER STYRKER DIN POSISJON 

Når du skriver artikler, må du ha et mål om å styrke «kongeinnholdet» - Den 
siden du ønsker skal rangere høyt i Google.  

Eksempelvis har vi en side om «søkemotoroptimalisering» på seopp.no. Når vi 
skriver om klikk eller synlighet, eller hva det måtte være, så nevnes det noe 
relevant om søkemotoroptimalisering, med lenke tilbake til hovedartikkelen.  

Du kan lese mer om hvordan du skriver artikler her:  
https://seopp.no/s%C3%B8kemotoroptimalisering/slik-skriver-du-gode-
artikler-som-rangerer-hos-google/ 

 

På neste side følger det en illustrasjon hvor man har en hovedside, og flere 
artikler/undersider som lenker tilbake til hovedsiden. På denne måten er du 
med på å fortelle Google – at akkurat denne nettsiden, er viktig.  

https://seopp.no/s%C3%B8kemotoroptimalisering/slik-skriver-du-gode-artikler-som-rangerer-hos-google/
https://seopp.no/s%C3%B8kemotoroptimalisering/slik-skriver-du-gode-artikler-som-rangerer-hos-google/
https://seopp.no/s%C3%B8kemotoroptimalisering/slik-skriver-du-gode-artikler-som-rangerer-hos-google/
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 Velg ut hvilke sider som skal lykkes.  
 Skriv tematiske artikler, som lenker tilbake til «hjørnesteinsartikkelen» 
 Prøv å hold interne lenker tematiske og relevante.  

 

Skriv også artikler på LinkedIn, Medium m.fl hvor du tar opp tematikken og 
lenker tilbake til din nettside. Det er med på å skaffe lesere, besøkende og vil 
styrke deg som faglig autoritet på ditt område.  

 

MEDIAKLARE ARTIKLER 

Som en del av din innholdsstrategi vil det alltid være nyttig å få redaksjonell 
omtale. Skriv gjerne ferdige artikler og send til journalister. En artikkel på trykk i 
aviser eller tidsskrifter kan være gull verd med tanke på merkevarebygging.  

Noe nytt som skjer i bedriften? Nye ansatte? En spennende kontrakt? Ble året 
bedre enn forventet?  

https://seopp.no
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Det er flere fordeler med dette. Blant annet den direkte trafikken som du får 
grunnet omtale. Men også om det lenkes til din nettside fra en nyhetsside, så 
er det store sjanser for at det er positivt for din nettsides rangering i Google. 
Under domenenavn skrev jeg litt om domeneautoritet. Lenker fra domener 
med høyere autoritet enn din egen er et kvalitetsstempel og du får litt drahjelp 
selv – samt at DIN nettside igjen får høyere autoritet selv.  

 

SLIK LYKKES DU MED SEO 

Nå har vi vært inne på en del områder som kanskje føles mindre relevant i 
forhold til temaet. Men det henger sammen. Her skal jeg ta dere litt igjennom 
en enkel SEO prosess, slik at du kan klare å gjøre noe selv.  

LAVTHENGENDE FRUKTER  

er ofte et godt startsted. I Norge hvor konkurransen ennå er litt liten, kan du 
komme et godt stykke på veg med gode tekster.  

Jeg har endret på 1 bokstav og hoppet 7-8 plasser. Jeg har lagt til to ord og 
hoppet 70 plasser. Det er litt spesielle og sære eksempler. Men du kan klare 
mye med godt innhold som er relevant for din målgruppe.  

Et eksempel som jeg liker godt fra USA, er en skredder som selger 
kvalitetsdresser til forretningsfolk. I stedet for å skrive om klær og sitt liv som 
skredder, startet han en nettside som skrev om ledelse og temaer relatert til 
næringsliv. Med da enerett på markedsføring av sitt egentlige produkt. Dette 
viser at kreativitet også er en faktor.  

Tekst, innhold og bilder er ofte den letteste vegen til kjappe resultater. Det tar 
deg ikke nødvendigvis til topps, men det vil raskt avsløre om det er åpninger 
verd å merke seg.  

Bruk gode og relevante overskrifter.  

Bruk beskrivende navn på bilder og i alt-tagger.  Rødt-eple-stabel-butikk.jpg sier 
mer til deg en DC19389839572015.jpg – det samme gjelder for 
søkemotorroboter.  

https://seopp.no
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Pass på at bilder er komprimerte og skalert til riktig størrelse. Ikke bare 
programmert «forminsket» - man kan laste opp et bilde på 4000x4000 px med 
300 dbi (høy oppløsning) og vise det med å sette bredden til 400x400 – da har 
du et monsterbilde i filstørrelse. Pass på at bildet i så fall er 400x400px / 72dpi 
og gjerne komprimert på toppen av det. Da får du bilder som laster raskt og 
som ikke forsinker innlastingen av nettsiden. 

Skriv minst 1000 ord. Som nevnt tidligere – Google har blitt litt mer akademisk 
vridd, de liker tekster, innhold og forklaringer. Derfor kan du lese mye om 
søkemotoroptimalisering på seopp.no – selv om jeg vet at det er kun et fåtall av 
lesere som ønsker å lese alt.  

Bruk unike tekster og unike overskrifter. Når Google får et søk, og må velge 
mellom 2 eller flere av dine sider, så mister du kontrollen på hvilken side 
leseren skal få servert. Det gjør også at Google ikke vet hvilken som bør 
serveres, og du vil kunne oppleve å komme lenger ned på rangstigen.  

Denne pdf-en er et grep for å kunne gi dere som er tørste på kunnskap litt mer 
kjøtt på beina, uten å drepe all leseglede hos den jevne gjest.  

GOOGLE SEARCH CONSOLE 

Dette er et godt verktøy og inngangsporten for å få din side inn i Google sine 
søkeresultater. Om du ikke har registrert nettsiden din hos Google Search 
Console (GSC), så er det noe du bør gjøre nå, før du leser videre. Jeg venter…  

Det neste man gjør i GSC er å laste opp et sitemap. Dette forteller GSC hvilke 
sider du har og hvor de er plassert.  

For å finne ditt nettkart, kan du gå hit:  

https://seositecheckup.com/tools/sitemap-test 

Har du ikke et nettkart, så må du ta kontakt med den som laget nettsiden og få 
det fikset.  

Etter hvert som du begynner å få litt statistikk her, så vil du kunne se hva folk 
søker ette, hvor du havner i søkeresultatet. Da kan du se hvilke sider du må 
forsterke, og få ideer til hva du må skrive om for å svare på det folk søker etter.  

https://seositecheckup.com/tools/sitemap-test
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KVALITET PÅ NETTSIDEN OG BRUKEROPPLEVELSE 

Google blir mer og mer opptatt av at nettsiden skal ha en viss kvalitet. 
Hastighet, universal utforming, hvor mange klikker videre fra førstesiden og 
hvor mange forsvinner. Nettsidens kvalitet er ikke supervesentlig – men 
kundens opplevelse av nettsiden, hvordan den brukes er viktig.  

I dag er «Mobile first» etablert, det vil si at i motsetning til før, så lager vi nå 
nettsider for mobil, og tilpasser dem til desktop.  

Strukturen på nettsiden er også viktig. Navigasjonen må være enkel, logisk og 
gjerne tematisk. Slik at kundene finner frem.  

Teksten må være stor nok, og elementer man kan klikke på, skal ikke stå slik at 
man kan treffe feil.  

Nettsider med varer uten pris får automatisk en «feilmelding» i GSC. 

For å forbedre dette, trenger du ofte en webutvikler.  

Du bør unngå to like nettsider. Har du flere like, bør du velge 1, og sette inn 
kanonisk url. Google canonical url. 

Om du bruker WordPress uten elementor, så anbefaler jeg også at du 
installerer Yoast SEO plugin. Om du har WP med Elementor så anbefaler jeg 
RankMath.  

 

GOD SERVER / CDN 

En god og rask server er viktig for ytelsen. Om du har en god og rask server, 
men opplever at siden er treg, så er det nok kildekoden som er problemet, og 
ikke serveren.  

Så hva er en god server?  
Unngå gjerne «basic»-løsninger. Se etter pro-versjoner og skal nettsidene dine 
være en hovedinntektskilde så unngå alt under 100 kroner pr måned.  

 ProPremium hos ProISP er god for mange. Overkommelig pris, og god 
service. 
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 Webhuset har jeg vært en tilhenger av i en årrekke. Men de er kjøpt opp 
av GoDaddy, noe som gjør at jeg er litt avventende.  Har rimelig cloud 
server.  

 Syse.no er en respektabel leverandør – men for uerfarne, kan det være 
litt vanskelig å «velge riktig» setting.  

 Aktivnett.no – selger kun til bedrifter og har begrenset antall kunder. 
Tilbyr webmastertjeneste som betjener «alt» for deg – og serverne er 
knyttet opp til det. Super tjeneste om du vil ha «alt nettgreier» på ett 
sted.  

 Serverbolt – svært dyr, ekstrem ytelse. Kanskje det råeste oppsettet i 
Norge i forhold til ytelse – men forbeholdt større budsjetter. Priser rundt 
7000 pr måned og oppover. En grei plattform å gå til når millionene 
triller inn.  

Ønsker du å bruke utenlandske løsninger og nå norske kunder? Da anbefaler 
jeg at du finner en server som har lokasjon i en av de store datasentrene i 
Frankfurt. De har kjappe linjer til Norge, og forsinkelsen er umerkelig.  

CDN – Content Delivery Network. Dette er et geografisk spredd nettverk som 
leverer innholdet ditt til servere rundt om i verden, slik at når noen i USA går 
inn på din norske side, så henter de data fra New York i stedet for en server i 
Bergen. Dette er en nødvendig løsning om du forventer brukere fra hele 
verden.   

FÅ UTFØRT EN ANALYSE AV EN PROFF 

Det er stor forskjell på om du selger Sydenferier, eller ferier i Syden. Det er stor 
forskjell på caravan og bobil. Det er stor forskjell på installatør og elektriker.  

En analyse fra en proff koster 1-2.000 kroner +/- basert på kompleksitet i 
analysen. Da får du svar på hva som er «pengeordene» dine.  

Du vil da få vite mer om søkevolum, konkurransesituasjon, om det er lett eller 
krevende å bli #1. Du kan også få innspill på andre ord og fraser som du kan 
målrette. Det kan være bedre å være #1 i noe 200 søker etter, enn nr 24 der 
4000 søker etter noe. Av og til kan det være lurt å målrette mot mange bekker 
små, fremfor å gå for gull med en gang.  
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SEO OG VEKTING MOT ANDRE OPPGAVER 

SEO er viktig, men det er ikke alltid alt. Dette er ofte en langsiktig strategi. Og 
for enkelte vil de rett og slett ikke ha budsjett til å kunne ta opp kampen.  

Eksempelvis er seopp.no/søkemotoroptimalisering nå i skrivende stund 
nummer 11 i søkeresultatet hos Google. Foran «enslige meg» og mitt lille SEO-
hjørne er det 500 millioner i omsetning og 188 ansatte fordelt på 10 bedrifter. 
Søkeordet «Søkemotoroptimalisering» er vel kanskje en av de få som det 
virkelig er tøff konkurranse om i Norge.  

Om jeg skal komme noe høyere opp, må jeg bruke mye mer av min egen tid til 
å hjelpe meg selv, fremfor å hjelpe kunder. I og med at min nettside er relativt 
ny, så har den få referanser, få lenker og dermed, utenfor min kontroll ikke 
muligheter til å klatre så veldig mye på kort sikt. Min tid er derfor nyttig på 
andre områder.  

Det er også søkeord som har så lavt volum, at det å bruke penger på å 
optimalisere for søk er bortkastet. Da er det bedre å fange med annonser og 
bruke andre kanaler. Og la SEO være litt «hobby».  

Designfriheten «kveles» noe når man følger alle retningslinjene til Google. 
Kreativiteten får lide. Så om du har ønsker om svært kreative nettsider, så kan 
SEO være noe du må gi opp på vegen. Vel i det minste, delvis.  

Salgsfokusert nettside. Om du ser på SEOpp.no så er den ganske tekstrik. Det 
gjør at siden blir plukket opp av søkemotorer, men den er ikke nødvendigvis 
veldig selgende. En selgende tekst bør være betydelig kortere og mange liker 
ikke å lese lange tekster på nett. Jeg liker derimot å dele kunnskap – slik at du 
også får mer forståelse for hva vi gjør.  

En «blodtrimmet» salgsmaskin og Google Ads, kan være en like god strategi 
som å være god på SEO.  
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KOST/NYTTE OG TILTAK. 

Igjennom hele prosessen så avhenger salg av:  

 Kvalitet på server 
 Sikkerhet på siden 
 Budskap i annonsetekst og budskap på nettsiden 
 Brukervennlighet 
 Kvalitet på nettsiden 
 Pris 
 M.m. 

Når vi analyserer kampanjer og nettsider, så opplever vi like gjerne at det kan 
være mer lønnsomt å bruke penger på å forbedre handleopplevelsen på 
nettsiden, som det å optimalisere for å få mer trafikk. For om andelen som 
kjøper er lav i utgangspunktet – så hjelper det sjelden med gode tiltak andre 
steder.  

Om du har jevnt 1000 besøkende og 1 % kjøper, så er det bedre å gjøre 1 % til 5 
% før du øker antallet gjester fra 1000 til 2000.  

En god konsulent og webmaster vil kunne avdekke og kalkulere kost/nytte – 
kanskje kan det av og til være lønnsomt å gi gass på annonsebudsjettet. Av og 
til være lurt å bruke tid på tekst og innhold – noen ganger kan en ny og bedre 
nettside, helt eller delvis, være en bedre løsning. Noen ganger kan det være at 
du rett og slett har en dårlig pris eller produkt. Kommer man for eksempel 
dårlig ut i en test, så kan det være årsaken til at alt stopper opp.  

 

WEBMASTER OG KOMPETANSER 

En webmaster er en som behersker et bredt område av nettets teknologier. 
Primært med en forståelse for servere, ofte knyttet til utviklerkompetanse og 
interesse for nettsider.  

En webmaster er ofte oppdatert på teknologier, har forståelse for diverse 
prosesser og kan sikkerhet. De vil vite om et tilbud på nettsideproduksjon er 
godt eller dårlig.  
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Webmasteren kan håndtere alle slike ting som mange synes er krevende, som 
serverkonfigurasjon, DNS-innstillinger, valg av programvare og maskinvare.  

De vil kunne analysere seg frem til hvor skoen trykker.  

Denne kompetansen vil for mange bedrifter være en nøkkelkompetanse i 
fremtiden. Spesielt når du har nettsider som har en oppside på flere millioner i 
omsetning.  

Dagens digitale verden av markedsføring har etter hvert blitt så bred og full av 
spesialister. En markedsavdeling i dag må derfor bestå av mange personer. Og 
få har kompetanse til å være god på «alt» - poteten er sjeldnere.  

Vi ser at selv om bedrifter ansetter både 2 og 3 markedspersoner, så må de 
likevel ut å kjøpe noen tjenester.  

 

For å lykkes med SEO så er det behov for en del forskjellig kunnskap: 

 Tekstforfatter til å lage tekster.  
 Ekspert på sosiale medier. (Gjerne egne eksperter på spesifikke 

plattformer) 
 Markedsføring. 
 Fotograf. 
 UX-designer. (brukeropplevelse)  
 Designer. 
 Utvikler. 
 Webmaster. (servere) 
 Søkemotorekspert. 
 Analytiker. 
 Sikkerhetsekspert.  
 Forretningsforståelse 

 

Nå finnes det heldigvis personer som evner å lære seg mer enn en gren. En 
tekstforfatter kan ofte noe på sosiale medier, og de liker gjerne fotografering, 
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både med kamera, video og drone. Er ofte utdannet journalist, med litt foto og 
har tatt kurs/sertifiseringer i sosiale medier.  

En designer kan ofte UX, og noen behersker til en viss grad utvikling.  

En utvikler kan ofte servere, gjerne litt på design og UX og ofte også noe på 
sosiale medier.  

En webmaster behersker servere, gjerne utvikling, mer opptatt av det tekniske 
og dermed sjeldnere en designer. Liker heller mer SEO og analyser fremfor 
form og farge. Behersker ofte sikkerhet.  

Men prosjektleder/markedssjef har ofte ledererfaring og forretningsforståelse, 
og kan gjerne ha gått gradene fra ett eller flere områder tidligere. Har ofte ikke 
«gamlefaget» i fingerspissene lenger.  

Derfor humrer jeg litt for meg selv når jeg ser stillingsannonser som vil ha «alt» 
i en og samme person. Gjerne en utadvendt datanerd som liker å selge.  

Den som er nærmest å ha et helhetsblikk i en sånn setting er ofte 
webmasteren. Selv om de ikke har spissforståelse, så har de ofte en overordnet 
forståelse på prosesser og omfang.  

 

SIKKERHET MÅ PRIORITERES  

70 % av samtlige WordPress-installasjoner har sikkerhetshull. Samtidig bruker 
det hvite hus og den amerikanske presidenten WordPress som sin plattform. 
Altså er det ikke plattformen som er problemet – men at nettsider bygges av 
personer som ikke tenker på sikkerhet før det er for sent. Terskelen for å lage 
en nettside er svært lav i dag, men terskelen for å forstå helheten og 
kompleksiteten i hele sirkuset har steget.  

Å sikre en nettside koster fra 100 til 1000 kroner pr måned. Alt etter om du skal 
ha nabolagets innbruddsalarm eller bygge en digital Fort Knox.  

Sikkerhet har en rolle i forbindelse med SEO. Og det er at en hacket nettside 
kan risikere å bli blokkert av Google. Så om du jobber i 2-3 år for å komme i 
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posisjon for så å bli hacket – så kan det være dyrt å komme tilbake. Se på en 
god sikkerhetsløsning som en god forsikring fra å måtte starte på blanke ark.  

Det finnes eksempler på totalt ødelagte domener, som gjør at man må starte 
på nytt, med et helt nytt domene. Det koster mer enn det smaker.  

 

BLACK & WHITE 

Dette er et viktig kapittel, for det er noe innen 
SEO-bransjen som er helt bra. I alle år har jo vår 
oppgave vært å knekke koden for å være #1 i 
søkeresultatene.  

En metode er å følge retningslinjene, jobbe for at 
din nettside skal være mest mulig i tråd med lover, 
regler og anbefalinger. Dette kalles for «White Hat 
SEO» 

Den andre metoden er å utnytte «svakheter» som 
lenkefarmer, som var populært for en del år siden. Det kan være at man 
spammer kommentarfelt i forum. Dette kalles for «Black Hat SEO» - altså man 
bryter med retningslinjene til søkemotoren for å få rask gevinst.  

Eksempler på Black Hat SEO:  

 Automatisk tekstproduksjon. 
 Skjulte tekster og lenker 
 Tettpakket med nøkkelord 
 Rapportere konkurrenter  
 Sette opp private nettverk av sider for å skrive god omtale eller legge ut 

lenker.  
 Og mye mer.  

Black Hat SEO er en effektiv metode for å gi rask gevinst. Heldigvis oppdages 
dette ofte, og resultatet er at man blir blokkert og utestengt fra søkemotorer. 
Altså en katastrofe.  
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Utfordringen er at du som kjøper av tjenesten ikke har forutsetning for å vite 
dette. Du får raske resultater, alt ser vel og bra ut. Du betaler regningen, 
kundeforholdet er over og det samme er din nettside.  

Noen velger å bruke Black Hat metoder på kortsiktige prosjekter. For eksempel 
om man har kjøpt et varelager som skal omsettes og ferdigselges. Dette er 
likevel noe vi styrer langt unna. Men du finner norske aktører som benytter 
slike triks. Derfor er ikke dette noe du opplever om du hyrer inn en fra Asia 
eller Russland.  

White hat lønner seg alltid i lengden. Google endrer algoritmene sine og fanger 
mer og mer opp triksene. Og hver gang det er en oppdatering, så er det noen 
som skriker ut i SEO-forumene som vi er med i. «Nettsiden min forsvant totalt 
fra Google etter siste oppdatering» - Er det flere som har opplevd det samme? 
Har du fulgt retningslinjene, så har du trolig hoppet opp et par hakk.  

Det kan være svært vanskelig å rette opp en slik skade.  

 

OPPSUMMERING 

For en helhetlig tilnærming til SEO må man se på flere områder. Det er ting 
man kan gjøre selv, og det er ting man må ha hjelp til. SEO er nyttig for svært 
mange, men ikke nødvendig for alle. Det beste man kan gjøre er å spørre en 
SEO-ekspert.  

Alle disse faktorene spiller med:  

 Serverens kvaliteter 
 Domenenavnet, og hvordan man bruker det 
 Den tekniske oppbyggingen av nettsiden 
 Innholdet man putter inn, både tekst, formattering og struktur.  
 Bildenavn, beskrivelser og bildestørrelser.   
 Forsiktig bruk av Javascript 
 Tilpasse seg i forhold til konkurrenter 
 Bygge lenker og få lenker til egen nettside 
 Ikke for mye, ikke for lite 
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 Følge med på endringer og tilpass 
 Følge retningslinjer.  

SEO kan være ekstremt lukrativt for enkelte. Og en god SEO-ekspert vil ofte 
være verd pengene.  

 

Takk for at du har tatt deg tid til å lese, jeg håper det var verd det.  

 

Med vennlig hilsen 

Frode Heimen 
SEO-konsulent 

frode.heimen@aktivnett.no 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/frheimen/ 

 

Telefon: 91 90 59 78 
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