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Hvem er jeg?
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Omana Bender 

Innholdsprodusent i Allegro
– med hovedfokus på organisk synlighet

Kompetanse:
•SEO 1 & 2 sertifisert
•Digital Markering sertifisert
•Content Marketing sertifisert
•Inbound Marketing sertifisert

Arbeidserfaring:
•Orkla Home & Personal Care 
•RED Dentsu X (tidligere RED / Plapre)



Hva er SEO?
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SEO er en forkortelse for Search Engine Optimization
eller søkemotoroptimalisering. Det vil si at man 
tilpasser seg Googles retningslinjer for utforming av 
nettsider og sørger for å tilby brukerne det de faktisk 
spør etter. 

Google er verdens største søkemotor (og omtrent 95% 
av alle i Norge benytter seg av denne søkemotoren) –
nettopp derfor ønsker vi å tilfredsstille Google sine krav.



Hvordan fungerer en søkemotor?
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Innhold publiseres/
oppdateres på nettsiden

En robotsøker gjennomsøker 
nettsiden og samler inn data

Neste gang noen gjør et søk, 
henter søkemotoren frem 

relevante resultater

Informasjonen på nettstedet 
ditt indekseres og lagres i en 

massiv database



Et søkeresultat
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Betalt søk

Organisk søk



Et søkeresultat
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Betalt søk

Organisk søk
#1  39,6%

#2  18,4%

#1  2,1%

#2  1,6%

Topp 3 organiske 
søkeresultat utgjør
68.1 % av alle klikk

#1 annonse har
31 % høyere 
CTR enn #2



«Kundene våre kjenner oss. Vi trenger ikke 
være synlige i søkemotor, for våre kunder 

kommer bare direkte til oss.»
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Det starter med et søk...
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Vi gidder sjelden huske nettadresser 
eller skrive dem inn i nettleseren. 
Likevel vil vi ha hjelp til å finne det 
beste og mest relevante svaret på 
utfordringen vår, på enklest mulig 
måte.

For de aller fleste av oss er enkleste 
vei til mål via Google.  

Og hvordan skal du være den de 
finner i søkeresultatet? Innhold.



Det hjelper ikke å ha verdens beste 
innhold, om ingen leser det..

9



Steg 1: Søkeordsanalyse
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I en søkeordsanalyse, eller 
nøkkelordanalyse, får du en oversikt over 

hvilke søkeord din virksomhet bør 
fokusere på for økt synlighet på Google.

Hva er en søkeordsanalyse?
En søkeordsanalyse består av:

1. Kartlegging av søkeord: Finne alle relevante søkeord/søkefraser
2. Analyse av søkeord: Volum, konkurranse, lønnsomhet
3. Anbefaling av søkeord: Hvilke søkeord har størst potensiale for avkastning?



SEO-verktøy
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Beste SEO-verktøy:

• Betalt: Ahrefs og Semrush

• Gratis*: Google Keyword Planner 
*Krever registrering (du må legge til kredittkort, men trekker ingen penger)

Andre SEO-verktøy:

• Gratis*: Moz - moz.com/explorer
*Krever registrering – 10 gratis søk i måneden

• Gratis: Ubersuggest
Ingen registrering. 3 gratis søk per dag



Mini-søkeordsanalyse
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Konkret eksempel: Jeg har en techbedrift med en skylagringstjeneste som hovedprodukt. 

For å finne ut hva man skal skrive om - start med å se på produktene/tjenestene du tilbyr. Er det mange, 
så må du prioritere. Alt bør gjøres, men et sted må man starte. En ting om gangen. 

Når vi skal starte med analysen, er det første man skal tenke på: Hva er det viktigste søkeordet eller 
søkefrase for bedriften – både ting vi er synlig på i dag, men også det vi burde vært synlig.
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Steg 1: Søkeordsanalyse

Jeg driver med “Skylagring” så da prøver vi oss på det.

Resultatet viser:
- Søkevolum: Hvor mange månedlige søk det er
- Vanskeligheten for å rangere organisk
- Betalt vanskelighet (for annonsering) 
-- Hvor mye det koster per annonseklikk. 
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Steg 1: Søkeordsanalyse

Søket mitt har 320 søk i måneden – det er ganske bra. Det 
vil si at det potensielt kan komme 320 mennesker inn til 
nettsiden min og kjøpe produktet/tjenesten min. 
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Steg 1: Søkeordsanalyse

Men søkeordet har en høy vanskelighet. Jo lavere dette 
tallet er, desto bedre er det. 

Så kan vi si det samme på en annen måte? For å se om 
jeg får et bedre resultat på et annet søkeord/frase. 
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Steg 1: Søkeordsanalyse
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Steg 1: Søkeordsanalyse

90 søk i måneden – volumet er lavere en «skylagring», men det er fortsatt bra. 
Dessverre dukket det ikke opp noe SEO-vanskelighet i dette søket, men vi ser at betalt 
vanskelighet er vesentlig lavere, så da antar vi at søkeord også er det. 

Ja, det er lavere volum på dette søkeordet, men også lavere vanskelig – noe som 
betyr at det er større sjanse for å klare å rangere på dette søkeordet og havne høyt i 
søk = at 90 potensielle kunder havner på nettopp ditt nettsted. 



Steg 2: Hva skal vi skrive om?
- Hva er mener Google er relevant?



1. Gjør søket i Google 
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Skriv inn søketermen i google, men 
ikke trykk på enter før du har sett på 
autoutfyllsvarene. 

Dette er en «hack» fra Google – her 
får du anbefaling av hva G ser på som 
relevant. 

Alt dette er ting folk også har søkt på, 
så google foreslår det til deg også –
og dette vi kan bruke det til 
innholdet vi skal skrive. 
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2. Relevante spørsmål
Scroll nedover på resultatsiden. 
I noen tilfeller kommer det opp 
“Folk spør også om dette” og 
helt nederst i søket vil du finne 
“Relaterte søk”. 

Dette anser Google som veldig 
relevant i artikkelen - de gir deg 
rett og slett svaret på hva de 
kommer til å dytte fram. 



3. Hvilke artikler er best?
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• Hvem ligger på topp?

• Hva kan du skrive som gjør deg bedre?

• Hvordan kan du skille deg ut?



Steg 3: Innholdsproduksjon
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Slik ser dokumentet ut hver gang 
jeg starter å skrive en artikkel.

Start med tittel (som du kan endre 
når du er ferdig, men det setter et 
«mål» for innholdet)

Tittel har vi allerede - det er 
søkeordet vårt: Lagring i skyen.
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Ingress: Hva er det vi skal ta 
for oss i artikkelen? Introduser 
problemestillingen og si noe 
kort om løsningen du tilbyr. 
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Vi har også alle mellomtitlene - ved å sjekke “folk 
spør også om dette” og “relaterte søk” kan vi skrive 
det potensielle kunder lurer på.
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Verktøy: Answerthepublic.com

Vet ikke hva du skal skrive om – prøv https://answerthepublic.com/. Skriv inn søkeordet -
velg riktig land, og du vil få opp mange ulike spørsmål som kan besvares i en artikkel .

https://answerthepublic.com/
https://answerthepublic.com/


Skrivetips
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• Bruk relevante søkefraser – men ikke overdriv

• Teksten skal være forståelig og ha en fin flyt

• Lengde: ca. 400 ord 

• Lengre artikler er ok – men vurder om det skulle vært flere som linkes til hverandre?

• Korte avsnitt + variasjon av korte og lange setninger

• Brukt aktivt språk (du – ikke man)

• Bruk punktlister

• Konkluder artikkelen - Har du svart på det ingressen lovet?



Lenking

30

• Legg inn lenker til andre relevante undersider på nettstedet
•Bruk søkeordet/søkefrasen i ankertekst (med variasjon)
• Legg inn lenker til eksterne sider (KUN dersom det er relevant for leseren)
• Vær oppmerksom på at lenker som plasseres høyt oppe på siden blir tilført mest verdi



Bilde i artikkel
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• Velg et relevant bilde – bruk gjerne flere om 
artikkelen er veldig lang 

• Bruk egne bilder (om mulig) - men det finnes 
mange gode alternativ i gratis bildebanker

• F.eks. : Unsplash, Pexels, Pixabay

• Bildestørrelse – minst mulig (100kB) 

• Kan komprimere i Tinyjpg.com

https://unsplash.com/
https://www.pexels.com/nb-no/
https://pixabay.com/
https://tinyjpg.com/


Steg 4: Optimalisering/
Teknisk SEO



Metadata
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•Har du med hovedsøkeordet i metatittelen?
•Er metabeskrivelsen relevant til tema i artikkel?
•Er metabeskrivelsen mellom 140-160 tegn og gir den en grunn til klikk?



Alt text på bilder
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Alt text (alternativ tekst) beskriver et bilde på en nettside. Den lever i HTML-koden og er 
vanligvis ikke synlig på selve siden – men kan forbedre SEO og brukeropplevelse.

Alt text er viktig fordi: 
• Forbedrer tilgjengeligheten/brukervennlighet: Det mange synshemmede som bruker skjermlesere 

for å konsumere innhold på nettet. Det skjer ved å konvertere innhold på skjermen, inkludert bilder, 
til lyd.

• Kan forbedre hvor relevant artikkelen er: Google ser på ordene skrevet på en side for å finne ut hva 
den handler om, men i noen tilfeller kan også et bilde si 1000 ord (f.eks. infografikk) 

• Kan hjelpe deg med å rangere i Google Bilder (20% av alle online søk gjøres på Google Images)
• Fungerer som ankertekst for bildelenker: Ikke alle lenker på en side er tekst, i noen tilfelles kan det 

være bilder og da er det greit for google å raskt skjønne dette.



URL
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• Lag korte og beskrivende URL-er
•Bruk små bokstaver
•Unngå spesialtegn (a æ, ø og å)
•Bruk bindestrek for å skille mellom ord
• Inkluder søkeordet/søkefrasen



Test nettsiden din
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Teknisk SEO er en viktig del av optimalisering –
det hjelper søkemotorene å få tilgang til, 
gjennomsøke, forstå og indeksere innholdet på 
nettstedet ditt. Det innebærer lastetid, 
brukervennlighet, mobil-vennlighet og 
strukturert data.

Test nettsiden din: Pagespeed.web.dev

Har du en treig nettside, ta det med utvikleren! 
Du vil ikke kaste bort penger på annonsering,
eller miste potensielle kunder fordi nettsiden 
din er treig. 
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SEO

Oppsummering

Kostnadseffektivt

Skaper trafikk til nettstedet

Viktig for synlighet og merkevarebygging

Gir troverdighet

Påvirker kjøpsprosessen

Kan gi bedre avkastning på annonsering

Alle andre gjør det...



Takk for tiden!



Kontakt oss
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Anita Marie Myklebust
rådgiver

482 03 839
anita@allegro.no

Omana Bender
innholdsprodusent

omana@allegro.no


