
Brutna länkar - 
fusklapp
Ta hjälp av den här fusklappen som en 
påminnelse om hur brutna länkar påverkar 
din webbplats och hur du kan åtgärda dem.

Vanliga orsaker till brutna länkar
   Du byter namn eller flyttar på en webbsida och 

glömmer att ändra interna länkar
   Du begår ett misstag när du adderar en länk 

till din webbsida (t.ex. lägger du avmisstag till 
ytterligare, oönskade tecken i URLen)

   Du länkar till innehåll (PDF:er, videos, m.m.) som 
har blivit flyttade eller borttagna

   Du länkar till en extern sida

Verktyg som automatiserar 
länkgranskning

    Siteimprove Quality 
Assurance

   Xenu
   W3C Link Checker

   Dead Link Checker
    Google Search 

Console
   Check My Links

5 tips som hjälper dig att hitta och 
fixa brutna länkar på din webbplats
1.    Använd ditt Analytics-verktyg för att hitta brutna länkar

2.    Använd ett verktyg som automatiserar länkgranskning

3.    Optimera din 404-sida

4.    Ställ in 301-omdirigeringar

5.    Kontakta den externa webbplatsägaren för att fixa 
brutna bakåtlänkar

3 fördelar med att fixa brutna länkar 
på din webbplats
1.    Återta värdefull länkjuice och förbättra er SEO

2.    Förbättra användarupplevelsen

3.    Mer intäkter och starkare trovärdighet av varumärke

Kvalitetsstatistik kring webbplatser som du borde känna till

91%

av webbplatsers 
besökare litar inte 
på webbplatser 
som innehåller fel 
eller misstag

88%

av onlinekonsumenter 
är mindre benägna 
att återvända till en 
webbplats efter en 
dåligupplevelse

75%

baserar sin 
uppfattning av 
ett varumärke på 
företagets digitala 
närvaro

79%

av konsumter 
som är missnöjda 
med en webbplats 
prestanda är mindre 
benägna attköpa 
från den sidan igen

44%

av onlineshoppare 
berättar för sina 
vänner om en 
dålig upplevelse 
online

Vill du veta mer? Besök vår webbplats

https://siteimprove.com/en/quality-assurance/
https://siteimprove.com/en/quality-assurance/
http://home.snafu.de/tilman/xenulink.html
https://validator.w3.org/checklink
https://www.deadlinkchecker.com
https://search.google.com/search-console/about
https://search.google.com/search-console/about
https://chrome.google.com/webstore/detail/check-my-links/ojkcdipcgfaekbeaelaapakgnjflfglf?hl=en-GB
https://siteimprove.com/en/


Hitta och fixa brutna 
länkar på ett smart sätt 
Glöm den gamla processen (eller bristen på) att hitta och fixa brutna länkar. Gå mot det smarta 
sättet. Arbeta självsäkert, spar tid och fullända din digitala närvaro med Siteimprove.

Källor
    http://credibility.stanford.edu/guidelines/index.html

   https://ns-cdn.neustar.biz/creative_services/biz/neustar/www/resources/whitepapers/it-security/ponemon-report-2015.pdf

    https://econsultancy.com/blog/10936-site-speed-case-studies-tips-and-tools-for-improving-your-conversion-rate

   https://neilpatel.com/blog/loading-time/

Efterfråga en demo

Achieve your digital potential Siteimprove är en SaaS-lösning som hjälper organisationer att uppnå 
sin fulla digitala potential. Information och förslag på åtgärder förstärker 
teamen och hjälper dem att leverera en optimerad webbplatsupplevelse 
och driva tillväxt. Siteimprove har över 550 anställda på sammanlagt 13 
kontor och hjälper över 7 200 kunder över hela världen. Vi ingår i World 
Wide Web Consortium (W3C), den ledande sammanslutningen för att 
utveckla internationella webbstandarder och vi är Adobe Premier-partner. 
Ta reda på mer på siteimprove.com.

https://siteimprove.com/en-us/request-a-demo/?utm_campaign=US%20JUL18%20Broken%20Link%20Cheat%20Sheet&utm_source=pdf&utm_medium=cheat%20sheet%20word%20doc
http://credibility.stanford.edu/guidelines/index.html
https://ns-cdn.neustar.biz/creative_services/biz/neustar/www/resources/whitepapers/it-security/ponemon-report-2015.pdf
https://econsultancy.com/site-speed-case-studies-tips-and-tools-for-improving-your-conversion-rate/
https://neilpatel.com/blog/loading-time/
https://siteimprove.com/en/
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