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Uten en mobilvennlig nettside vil 

Google automatisk se på siden 

din som useriøs og du vil bli 

straffet i rangeringen. 

En mobilvennlig side vil også øke 

brukeropplevelsen betraktelig for 

dine besøkende. 

Uten et solid fundament vil ikke siden din rangere like høyt som den kanskje 

burde, og du vil ikke nå ut til nye potensielle kunder. 

 

Google har de siste årene fokusert mer og mer på brukeropplevelse og 

derfor er det viktig at nettsiden din oppfyller en del krav for å være 

konkurransedyktig.  

 

Her gir vi deg 7 punkter du kan gå gjennom for å se om nettsiden din 

oppfyller dagens krav:

Sørg for at nettsiden din 

er mobilvennlig

7 umiddelbare grep for å øke 

din synlighet på Google

1.

Statista.com (2020)

Mobiltrafikk står for øyeblikket 
for over halvparten av all trafikk 
til nettsted.
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En rask nettside er viktig, både for dine besøkende og for 

Google. Google foretrekker sider som laster raskt over de som 

laster tregt, det samme gjøre dine besøkende og potensielle 

kunder. 

Sjekk hastigheten på 

nettsiden din

2.

Ta gratis hastighetestest hos Google og sjekk 

hva du kan forbedre: 

 

https://developers.google.com/speed/

pagespeed/insights/?hl=no

Forbedrer du lastetiden på 

nettsiden med kun 1 sekund kan 

det øke trafikken din med 20%

thinkwithgoogle.com (2018)
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Ødelagte lenker er lenker som ikke sender til en aktiv side, men 

heller til en 404 eller en annen feil-side. At brukeren ikke finner 

innholdet de leter etter skaper en dårlig brukeropplevelse.  

 

Det kan være flere grunner til at dette skjer, som f.eks at 

innholdet er flyttet eller slettet uten at det er satt opp en 

omdirigering. Ta en runde og se om du har noen ødelagte lenker 

på din nettside.

«Google min bedrift» er viktig for å oppnå god rangering lokalt. 

Dette gir deg muligheten til å endre viktig informasjon i Google, 

samt legge inn bilder og produkter.  

Du vil bli mer synlig, samtidig som det også øker 

brukeropplevelsen til de som søker deg opp ved at de enklere 

kan finne åpningstider og annen relevant informasjon om din 

bedrift

Fiks ødelagte lenker Sett opp ‘Google Min 

Bedrift’

3. 4.

Sjekk om du har ødelagte  

lenker, helt gratis: 
 

https://www.deadlinkchecker.com 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Still deg dette spørsmålet. Å ha en nettside som er rotete, 

uoversiktlig og vanskelig å navigere skaper en dårlig opplevelse 

for alle involverte.  

 

Det er viktig med en tydelig struktur, en forståelig navigasjon og 

oversiktlige sider hvor brukeren ikke drukner i informasjon, men 

finner den informasjonen en leter etter.

Er nettsiden din lett å 

forstå og navigere? 

5.
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Inkluder alle - fokuser 
på universell utforming

6.
Sjekk fargekontrastene på nettsiden  

din. Er all tekst like synlig?

Er skriftstørrelsene dine for store  

eller for små?

Sørg for at alle bildene dine har alternativ  

tekst. Dette gjør at synshemmede fortsatt  

får forståelse for hva bildet inneholder.

Det er viktig at alle brukere får den best mulige opplevelsen av 

nettstedet ditt, for å øke antall potensielle kunder på nettsiden 

din, men også for at alle skal føle seg inkluderte. Da er det viktig 

at nettsiden din er universelt utformet. 

Test hvor tilgjengelig nettsiden  

din er:  
 

https://wave.webaim.org/ 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Lag verdiskapende og 

høykvalitets-innhold 

7.

Les gjennom innholdet på nettsiden din. Har du skrivefeil? Gir du 

leseren verdi? Har du kvalitetssjekket nettsiden din?  

 

Google har de siste årene fokusert veldig på å fremme sider 

som gir leseren verdi. Det er en grunn til at du nesten alltid finner 

Wikipedia øverst uansett hva du søker på.  

 

Det er fullt mulig å bli en slik autoritet, men det krever tid, og ikke 

minst bra innhold.  

Har du unik fagkunnskap i din bedrift som andre 

kan få nytte av? Da er det gull verdt å publisere 

fagartikler som leserne dine kan lære av.  

 

Plutselig ender du opp som «Wikipediaen» i din 

bransje.
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Få flere og bedre 

organiske treff

Er det flere punkter på listen du må ta tak i, men 

ikke har tid til eller kompetansen nødvendig for å 

gjennomføre ordentlig?  

 

Vi kan SEO. Med våre fagspesialister får vi nettsiden 

din høyere opp på søkeresultatene slik at du kan få 

mer trafikk, flere potensielle salgsmuligheter og 

bedre leads.  

even@k-huset.no

Ta kontakt

https://www.k-huset.no

Ta kontakt i dag for å høre hvordan vi 

kan gi deg flere fornøyde besøkende 

og potensielle nye kunder. 
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