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Agenda

• Det store bildet

• Neste nivå SEO

• Neste nivå sosiale medier

• Neste nivå dialog (kort)



Det store bildet



www.webgruppen.no/elementene



Til neste nivå





Neste nivå SEO



Rand Fishkin





Zero Click Search





















Neste nivå SEO =
Nullklikksoptimalisering



Nullklikksoptimalisering

• Position zero / featured snippets

• Strukturerte data

• Mikroformater



Position zero / featured snippet

• Du kan (antagelig) bare få det på sider der du allerede har 
førstesideoppføringer

• Pri 1 er altså å først få en førstesideoppføring på den siden du vil prøve 
å få featured snippet på

• Deretter må du strukturere innholdet riktig



https://www.searchengin
ejournal.com/seo-zero-
click-searches/286401

Spørreord og komparativer, 
for eksempel:

• Hvilke
• Hvordan
• Hvorfor
• Når
• Hvem
• Best
• Best i test
• Raskest
• Minst

Pluss enkelte spesialtemaer:

• Oppskrift
• Lønn
• iPhone

Ninas tips:

https://www.searchenginejournal.com/seo-zero-click-searches/286401


Metode (del 1)
• Dra en ranking-rapport og se hvilke søkeord du allerede rangerer 1-10 

på

• Test disse søkeordene i inkognitovindu i nettleser, og se hvem av dem
(om noen) som allerede har featured snippet

• Søk eventuelt etter tilsvarende frase på engelsk for å se om den har
featured snippet

• Dette er de du kan optimalisere mot



Metode (Del 2)
• Hvis spørsmålet er type «Hva er X?»-søk: Start teksten med en forklaring

på 54-58 ord som starter med «X er en …»

• Hvis spørsmålet relaterer til en liste; lag en <ol> eller <ul>; eventuelt en
tabell for sammenligning

• Lister ranker godt på «hvordan» og «hvorfor»-spørsmål

• Hvis bilde som del av snippet er relevant, legg et bilde rett etter
forklaring/tabell/liste

• Husk å ha en alternativ bildetekst som innholder en variant av søkefrasen



Strukturerte data

• Google My Business

• Google Search Console



Google MyBusiness

Strukturerte data/
mikroformater



Google MyBusiness



https://search.google.com/search-console/

https://search.google.com/search-console/






Mikroformater

• schema.org-markup

• Koding som forteller Google hva innholdet ditt ER



Basert på mikroformater



Schema.org



Er nullklikksoptimalisering noe for deg?





Neste nivå sosiale medier



Norske profiler i sosiale medier – Q3 2020



Norske profiler i sosiale medier – Q3 2020Norske profiler i sosiale medier – Q2 2020
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Neste nivå sosiale medier =
Kanalvalg, oppdatering, menneskelighet



Kanalvalg
• Ikke ha alle eggene i én kurv. Du trenger Facebook-alternativer:

• Instagram er det mest nærliggende, dessuten:

• Driver du med B2B? – Linkedin

• Har du mye video? – YouTube (bli flink på YouTube SEO!)

• Driver du samfunnspåvirkning? – Twitter

• Har du en ung målgruppe? – TikTok, eventuelt Snapchat (vurder å tenke 
annonsering mer enn redaksjonelt nærvær) 



Oppdatering
• Facebook er ugjenkallelig endret fra 1. oktober 2020

• Lær deg det nye grensesnittet for sider

• Lær deg Facebook Business Suite-appen (overtar fra Pages-appen)

• Lær deg Business Suite på desktop (overtar fra Business Manager)

• Lær deg nye Facebook Ads Manager (del av Business Suite)

• Lær deg Facebook Creator Studio (del av Business Suite?)

• Lær deg Facebook Live Producer (del av Business Suite)



Agilitet er nødvendig

• Sosiale medier er en arena som endres ofte og raskt

• Du MÅ ha en kultur for kontinuerlig læring og oppdatering

• Du må ha en struktur som gjør det mulig for deg å gjøre endringer raskt

• Du må alltid jobbe slankt/lean



Menneskelighet

• Sosiale medier gjør det mulig for bedrifter å agere som personer

• Bli et firma som kundene dine kan kjenne, like og stole på

• («Know, like & trust»)

• Vit hvem dere er som person





Bli mer menneskelig

• BTS – gjerne i stories

• Livesendinger 

• Holdninger og verdier

• Community management



Stories

• Eterisk innhold som forsvinner etter 24 timer

• Består av enkeltelementer som er stills eller video, eventuelt med 
pålagte effekter

• Spilles av fortløpende med første først

• Egner seg godt for kikk-bak-kulissene



Facebook Stories
Messenger Stories

Instagram Stories



Livesendinger

• Velg relevant kanal

• Send live ad hoc

• Eller enda bedre: Lag et fast konsept







https://www.webgruppen.no/gratis-lynkurs-til-livesendinger-i-sosiale-medier/

https://www.webgruppen.no/gratis-lynkurs-til-livesendinger-i-sosiale-medier/


Holdninger og verdier

• Våg å stå for noe!

• (Men gjør det autentisk. Folk gjennomskuer falskhet.)









Community management

• Community = de som har valgt å ha noe med deg å gjøre i en eller flere 
sosiale medier

• Community management = social media management

• Kundeservice er sentralt!





Det er naturlig å ha en 
gjennomtenkt 
gruppestrategi

• Hvilke grupper skal bedriften delta i?
• Skal bedriften lage eide grupper?
• Skal bedriften delta som bedrift, eller 

skal enkeltpersoner delta?
• Hva skal du gjøre med dominerende 

grupper i ditt felt?



Neste nivå kundedialog

• … er delvis overlappende med community management

• Tenk direktemeldinger i sosiale medier

• Sørg for svarberedskap og profesjonell oppfølging

• Chat bots løser få problemer og skaper en del nye

• Kultivér din menneskelige stemme!



www.webgruppen.no/elementene



Lykke til og takk for meg!

Nina Furu

www.webgruppen.no

Tlf. 92208015

nina@webgruppen.no


