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Googler dine kunder? 
 
”Halvdelen er mine reklamepenge er spildt. Problemet er, at jeg ikke ved, hvilken halvdel” Det har 
været t ingenes t ilstand for reklameverdenen i rigt ig mange årt ier. Men med AdWords blev det 
med et slag nemmere at kortlægge værdien af annoncer, for du betaler kun, hvis kunderne klikker 
på din annonce. Det meste kan måles. Du kan måle hvor mange der klikker på din annonce, og 
om investeringen er en god forretning: Du kan måle din Return on Investment (ROI) eller Return 
on Market ing Investment (ROMI). Desværre er Adword en kompliceret disciplin, der kræver en 
vedholdende indsats og net vis mængde viden.  
 
I denne guide giver vi dig et overblik over mulighederne og faldgruberne ved AdWords, og vi 
håber, at guiden kan hjælpe dig godt i gang med at udnytte mulighederne med AdWords.  
 

Guide: Få flere kunder i butikken med søgeannoncering (AdWords) 
 
Vil du gerne have en god placering hos Google? Der er to måder at gøre det på. Googles side 
indeholder nemlig to slags søgeresultater: De organiske (som er grat is) og de betalte. Opdelingen 
minder om avisernes skelnen mellem art ikler og betalte annoncer.  
 
Hvis du vil have en god placering i de organiske resultater, skal du bruge søgemaskineopt imering 
eller SEO (Search-Engine-Opt imizat ion), som vi har en guide t il her.  
 
Denne guide handler om AdWords. AdWords er de søgeresultater, du får, når du googler, som er 
markeret med ”Annoncer” eller ”Sponsoreret”. De er typisk placeret i top og bund. Der vises helt 
op t il 4 annoncer i toppen. 
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Søgeannoncer er Googles guldæg. Næsten 90 procent af koncernens omsætning på 90 milliarder 
kommer fra digitale annoncer, og heraf udgør søgeannoncer over 75 procent, ifølge Investopedia.   
 
Søgeannoncer er populære, fordi de kommer med en række attrakt ive karakterist ika i forhold t il 
andre annonceformer.  
 
No cure, no pay. Du betaler først, når der bliver klikket på din annonce. Princippet kaldes PPC 
(Pay-Per-Click), hvor bannerannoncer ofte gør brug af CPM (Cost-Per-Thousand-Impressions).  
 
Relevans. Brugeren foretager en akt iv handling ved at søge efter noget, og annoncen handler 
om det samme.  
 
Effektmåling. AdWords er forbundet med en række analyt iske værktøjer, der gør det muligt at 
måle og teste din indsats ned i detaljer, herunder ROI (Return-on-Investment). 
 
Men egner dine produkter sig t il markedsføring med AdWords, hvis du er en B2B-virksomhed? 
Det afhænger af, om dine kunder bruger Google? 
 

Din placering hænger sammen med pris og popularitet 
Det er vigt igt at forstå, hvordan Google arbejder med annoncer. AdWords fungerer som en 
aukt ion, hvor annoncører kan byde på placeringer. En højere annoncepris betyder 
grundlæggende en bedre placering - men kun t il et vist punkt.   
 
For din annonce kan fakt isk få en bedre placering end konkurrentens, selv om du har betalt 
mindre. Årsagen er, at Googles fokus er at gøre deres kunder, internetbrugerne, glade. Hvis 
brugerne kan lide en annonce, belønner Google annoncøren med en bedre placering – og så er 
prisen sekundær.    
 
Din annonces placering på Googles side beror derfor på to faktorer: Pris og ”Quality Score.” 
Sidstnævnte er Googles udregning af annoncens popularitet. Udregningen indregner en række 
faktorer, og kun Google kender deres indbyrdes vægtning. Vi uddyber Quality Score længere 
nede i guiden.  
 
Søgeannoncering er på samme t id enkelt og kompliceret. Du kan lancere din første annonce 
inden for en t ime, men du bliver aldrig færdig med AdWords. AdWords er en kompleks størrelse, 
der kræver erfaring og viden at få succes med. Samt idig er det et område i konstant forandring, 
fordi Google skruer op og ned på parametre for at imødekomme internetbrugernes behov. Det 
betyder, at annoncøren konstant skal følge med i trends, priser og effekt for at få det mest mulige 
ud af indsatsen.  
 
På den anden side er det en effekt iv annonceform, der leverer kvaliteter, reklameverdenen alt id 
har efterlyst: Relevans og effektmåling. 
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Sådan fungerer AdWords  
Søgeannoncering starter med brugeren, der taster et eller flere søgeord ind i Googles søgefelt. 
Google f inder annoncebud, der matcher søgeordene, og aukt ionen begynder. Google udvælger 
annoncer baseret på pris og Quality Score, og resultatet er Ad Rank, der afgør annoncernes 
placering på siden med brugerens søgeresultater. Det hele sker selvfølgelig på mindre end et 
sekund.  
 
Det er AdWords i den enkle version. Aukt ionen indeholder imidlert id en lang række parametre, 
der påvirker Ad Rank, og det gælder om at f inde den rette formel t il at få den opt imale placering.  
 
Parametrene inkluderer aukt ionstekniske forhold som forskellige måder at byde på, men den 
vigt igste faktor ud over pris er som sagt Quality Score. Det er Googles måde at fortælle dig, 
hvordan du kan forbedre kvaliteten i din annonce og dermed opnå en bedre placering uden at 
skulle betale mere.  
 
Quality Score er blandt andet sammensat af følgende: 
 
Søgeord. De ord eller sætninger, der repræsenterer din annonce. Jo mere præcise, jo bedre. Du 
skal f inde de ord, dine kunder søger på. Dem, som aukt ionssystemet kigger efter for at f inde 
relevante annoncer.  
 
Annoncetekst. Søgeannoncens indhold, som beskriver, hvad du har at t ilbyde. Hvis annoncen 
ikke holder, hvad den lover, klikker brugeren hurt igt t ilbage, og du får minuspoint hos Google  
 
Landing page. Hjemmesiden, brugerne bliver dirigeret hen t il, når de klikker på annoncen. Igen 
skal indholdet være relevant i forhold t il søgningen. Ellers bliver kunden skuffet, og du får ikke 
noget salg.  
 
Det er yderst vigt igt, at der er meget tæt sammenhæng mellem de 3 elementer. Der skal være en 
tydelig rød tråd fra søgeord t il annoncetekst t il landingsside for at opnå en god Quality Score. 
 
CTR (Click-Through-Rate), Andelen af visninger, der har resulteret i et klik på annoncen. Hvis 
annoncen er blevet set 100 gange, men der blot er en der har klikket på den, er CTR 1 procent.  
 
Det er de vigt igste faktorer i sammensætningen af Quality Score, men ikke de eneste. Kun 
Google kender den nøjagt ige formel, herunder vægtningen af de enkelte faktorer. Vi ved dog, at 
CTR vejer tungt, fordi en handling i form af et annonceklik er et tydeligt signal fra brugerne. 
 

Sådan kommer du i gang med AdWords 
AdWords er en kompleks affære, men på trods af det, er det nemt at komme i gang. Nedenfor ser 
du de skridt, du skal tage, for at komme i gang. 
 
Opret en konto  
Gå t il AdWords.com  
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Vælg kampagne  
Selv om du blot starter med et enkelt produkt, er det en god idé at have en kampagnestruktur. Du 
får et godt overblik og kan operere med forskellige typer annoncer for at sammenligne effekt.  
 
Vælg geografisk område 
Hvis du har kendskab t il dine leads og kunders geografiske placering, kan du vælge specif ikke 
geografiske områder, så du målretter din indsats og bruger dine annoncekroner på den rette 
målgruppe. Du kan også bruge denne mulighed t il at teste effekten af annoncer i udvalgte 
områder. 
 
Tilføj søgeord 
Du skal skrive de ord og sætninger, du f inder mest relevante for dit produkt. De kan inkludere 
negat ive søgeord, det vil sige ord, du ikke vil associeres med. Det er som udgangspunkt en enkelt 
øvelse, men i virkeligheden kræver det en stor indsats. Søgeord er som nævnt ovenfor 
omdrejningspunktet i AdWords; de afgør brugerens valg og de aukt ioner, du deltager i. Derfor er 
det essent ielt at f inde frem t il de rigt ige søgeord, og det er en blevet t il en faglig disciplin i sin 
egen ret, hvor der f indes en række forskellige teknikker og værktøjer, der kan hjælpe dig.  
 
Det oplagte værktøj er Googles egen Søgeordsplanlægning, som kan t ilgås, når kontoen er 
oprettet. 
Værktøjet ligger i topmenuen under ”Værktøjer”. Det er grat is at anvende og kræver ikke, at der 
annonceres akt ivt fra kontoen – du skal blot være logget ind. 
 
Søgeordsplanlæggeren kan hjælpe med at f inde flere relaterede søgeord, give est imater på 
forventet søgevolumen samt give dig anbefalinger t il budpris på det enkelte søgeord. Fra 
værktøjet kan man nemt t ilføje ønskede søgeord t il sine kampagner. 
 
Du kan ligeledes se nærmere på et par andre værktøjer: 
 
• Moz: Brugervenlige analyser med detaljerede data om søgeordenes popularitet. 
 
• SEM Rush: Oversigt med forskellige ord og deres effekt, inklusive pris og konkurrenternes 

bud.  
 
• Keywordtool.io: Minder om Søgeordsplanlægning, et godt supplement.  
 
Lav budget og budstrategi   
Denne del er ligeledes central i AdWords, fordi det handler om pengene. Du skal foretage en 
init ial investering i et budget, og du skal have en budstrategi. Det gælder om at f inde den pris 
CPC (Cost-per-click), du gerne vil betale for en annonce med specif ikke søgeord. Derpå lægger du 
et maksimumbud ind på AdWords. Priserne afhænger af søgeordenens popularitet og 
konkurrencen; et ord som 'sko' koster væsentligt mere end 'skildpadder.' Der er ingen fast formel 
for, hvordan budprocessen i AdWords fungerer, da en række parametre konstant ændrer sig. Den 
bedste måde er derfor at prøve sig frem. Start enkelt og lær af effekten.  
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Skriv en informativ annoncetekst 
Selv om annoncen har fået en god placering, skal der stadig klikkes på den. Tekstarbejdet med 
søgeannoncer handler mere om at være relevant end kreat iv. Brugeren søger på noget bestemt 
og skal derfor ikke inspireres, men informeres. Der f indes en række teknikker t il at udforme 
søgeannoncer, men det gælder først og fremmest om at komme i gang og lære undervejs ved at 
holde øje med effekten af de akt iviteter, du laver. En god tommelf ingerregel er dog at medtage 
en opfordring t il handling (Call to act ion) i annonceteksten, så brugeren ved, hvad der skal ske, 
hvis der klikkes videre t il sitet. Afhængig af produkt, kan det være alt fra ”Download whitepaper” 
t il ”Køb online nu”. 
 
Tilføj landing page (side på dit website, kampagne site, sociale medier mv) 
Du skal sørge for, at den side, som du sender brugerne hen på, når de klikker på din annonce, er 
attrakt iv og giver dem svar på det, de har søgt at opnå svar på. Landing siden er på sin vis den 
vigt igste del af din adword indsats. Hvis klik ikke fører t il salg, eller hvad du har sat som mål for 
din AdWords annonce, har indsatsen ikke levet op t il forventningerne. Salg måles i Conversion 
Rate, det vil sige procentdelen af klik, der fører t il et salg. Siden skal især være relevant og 
overskuelig; det er, hvad både brugere og Google vil dømme den på. Desuden skal den også være 
mobilopt imeret og loade hurt igt.  
 

Sådan arbejder du med AdWords 
Det som sagt ikke svært at komme i gang med AdWords; udfordringen er at blive ved. Mange 
market ingfunkt ioner undervurderer den t id og de kompetencer, det kræver at håndtere AdWords 
effekt ivt. Derfor ender mange init iat iver også i skuffelse, fordi virksomheden ikke tog opgaven 
alvorligt eller var utålmodig.  
 
Hvis man t il gengæld er indst illet på at investere t id i disciplinen, har virksomheden adgang t il et 
unikt markedsføringsværktøj med en dokumenterbar ROI.  
 
Det er en fordel, hvis den person, der skal arbejde med AdWords besidder følgende kompetencer:  
 
Analytisk sans. Du skal være godt t il at overskue og analysere data, det vil sige ident if icere 
sammenhænge og tendenser i store mængder tal. Kun på den måde kan du skrue op og ned på de 
rigt ige knapper i AdWords. 
 
Teknisk indsigt. Mange af de knapper, du skal skrue på, er tekniske. For eksempel en ændring på 
landing page eller serveren.  
 
Forståelse for marketing. På trods af al teknikken handler det primært om at få mennesker 
overbevist og skabe et salg ved at give dem de rette budskaber. Derfor skal du have gode 
formidlingsevner og forståelse for markedsføringsprincipper, herunder content (relevant 
indhold), målgruppepræferencer, medievalg mv. 
 
Samarbejde og kommunikation. AdWords-funkt ionen kan ikke stå alene, men skal indgå i et 
samarbejde med resten af organisat ionen, inklusive salg, market ing og IT. Du skal både kunne 
samarbejde og være ambassadør for disciplinen. 
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Hent mere viden 
AdWords er ofte en selvlært disciplin, og derfor f indes der et hav af informat ioner på internettet. 
Men husk, at AdWords konstant ændrer sig i takt med brugernes vaner, og Googles udvikling. 
Derfor vil vi vil anbefale, at du starter med at søge informat ion hos Google selv på 
google.dk/adwords 
  

Ordliste 
Ad Rank: Den faktor, der afgør din annonces placering på siden med søgeresultater.  

Adsense: Googles andet annoncesystem, der håndterer annoncer.  

Bounce Rate: Andelen af besøgende på en hjemmeside, der klikker videre efter kun at have 
kigget på den første side.  

Conversion Rate: Den andel af klik på annoncen, der fører t il den ønskede handling hos 
brugeren, for eksempel køb af et produkt.  

CPA: Cost-Per-Acquisit ion.  

CPC: Cost-Per-Click. Ident isk med PPC, Pay-Per-Click. 

CPM: Cost-Per-Thousand-Impression. Anvendes t il at est imere effekt ved bannerannoncer: Dine 
omkostninger divideret med antal visninger af annoncen i tusinder, for at gøre det mere 
overskueligt.  

CTR: Click-Through-Rate. Andelen af visninger, der resulterer i et klik på annoncen.  

Google Analytics: Googles analyseværktøj t il hjemmesider, der blandt andet kan bruges i 
sammenhæng med Adwords.  

Landing Page: Siden, brugerne bliver dirigeret t il, når de klikker på søgeannoncen 

Organiske søgeresultater: Googles resultater på siden, hvor du ikke kan købe dig t il en placering, 
men skal bruge SEO.  

PPC: Pay-Per-Click. Dine omkostninger divideret med antal klik på annoncen.  

ROAS: Return-on-Advert isement-Spending. Meromsætning fra for eksempel en kampagne 
divideret med medieomkostninger.  

ROI: Return-On-Investment.  

SEO: Search-Engine-Opt imizat ion. En disciplin, hvor formålet er at få den mest fordelagt ige 
placering i Googles organiske søgeresultater.  

SERP: Search-Engine-Result-Page. Googles side med søgeresultater.  

URL: Uniform-Resource-Locator. Hjemmesidens adresse.  

UX: User Experience 
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Guide: Få en bedre placering på Google med SEO 

Det er den vigtigste enkeltstående faktor i online salg og markedsføring og alligevel en ukendt størrelse for de fleste: 

Søgemaskineoptimering eller SEO (Search Engine Optimization) i daglig tale.  

Kunderne bruger nettet til at finde de produkter, de har brug for – uanset om de køber ind til dem selv eller til den virksomhed, 

de er ansat i. Så derfor er det nødvendigt at dukke op i søgeresultaterne, hvis du sælger noget. Den disciplin hedder SEO. 

Kravene er en vis teknisk indsigt, men nok så vigtigt kommunikation, projektledelse og evne til at skabe relationer.  

1 Business to Business-kunder researcher massivt på nettet 

SEO er blevet endnu vigtigere i B2B-verdenen (Business to Business) end i B2C (Business to Consumer), fordi 

købsprocessen er en anden. Kunderne er professionelle, der undersøger tingene grundigt inden de tager kontakt 

til sælger. Faktisk viser en undersøgelse fra Accenture, at hele 94 procent af B2B-kunderne foretager research 

online i forbindelse med et køb. Samtidig siger 59 procent af kunderne, at de foretrækker at researche online i 

stedet for at få informationerne fra en salgskonsulent, viser en rapport fra analysefirmaet Forrester. 

 

2 Sådan virker og tænker Google  

Kundernes research foregår via søgemaskiner, som i Danmark og mange andre lande er lig med Google.  

 

Det gælder derfor om at forstå og 

bruge Google-modellen. Googles side 

indeholder to former for 

søgeresultater, de organiske (som er 

gratis) og de betalte. Opdelingen 

minder om avisernes skelnen mellem 

artikler og betalte annoncer.  

 

Googles organiske resultater leverer 

den mest præcise information hurtigst 

muligt til brugeren. 

De betalte resultater er 

søgeannoncerne mærket med 

”Annoncer” eller ”Sponsoreret”. De er 

typisk placeret som et af de øverste 

”markerede” resultater eller i højre side. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3 SEO er digital PR  

Som annoncør kan du betale dig til en god placering i de betalte søgeannoncer. Det foregår via Adwords*. SEO 

handler derimod om at få en fordelagtig placering i de organiske resultater. Øvelsen er derfor en slags digital PR, 

hvor mediet er Google, og det gælder om at levere information, som Google finder relevant og derfor vælger at 

vise som et af de øverste søgeresultater. 

 

I denne guide vil vi beskrive de overordnede elementer i SEO samt give forslag til, hvordan du som dansk B2B-

virksomhed kan optimere din placering på Google.  

 

1. Lyt til Google. 
2. Relevans – brug de ord, dine kunder bruger 
3. Troværdighed – hvem er du, og hvem kender dig? 
4. Struktur og teknik – hold orden i eget hus. 
5. Hvordan organiserer vi os, så vi får mest udbytte? 
6. Værktøjer. 

 
 

4 Lyt til Google  

 

SEO starter og ender med Google, og derfor skal du lære verdens største søgemaskine at kende. Googles system 

gennemsøger (crawler) konstant internettet og organiserer (indekserer) indholdet. Når en bruger taster søgeord i 

søgefeltet, dykker Google ned i sine indekser og leverer søgeresultater.  

Google tjener sine penge på annoncer, men brugerne kommer for at få de bedste søgeresultater. Søgemaskinen 

har således en klar interesse i, at det mest relevante og seriøse indhold havner øverst i de organiske resultater.  

Derfor stiller Google en række redskaber og informationskilder til rådighed for den SEO-ansvarlige. Her fortæller 

Google, hvad man vægter mest, og hvordan den enkelte hjemmeside kan gøre sig mere attraktiv, næste gang en 

crawler-robot kigger forbi.  

Overordnet er Google ude efter tre kvaliteter: Relevans, troværdighed og struktur.  

Relevans handler om indhold og kontekst. Google skal kunne finde de rette informationer på din hjemmeside – 

bl.a. ved at dit indhold er opdateret og relevant.  

Autoritet handler om afsenderen og hjemmesidens troværdighed. Den opnår du ved at være populær uden for din 

egen hjemmeside. Det kan for eksempel være, når andre sites linker til dig, og når din side eller produkter bliver 

nævnt på de sociale medier.   

Struktur handler om drift og vedligeholdelse. Indholdet skal løbende opdateres, og det tekniske setup skal 

fungere, så hjemmesiden kan kommunikere med Google. Samtidig skal hjemmesiden også være brugervenlig for 

kunderne.   

  



 

 

 

 

 

 

 

5 Relevans – brug de ord, dine kunder bruger  

 

Dine kunder finder kun frem til din hjemmeside, hvis du beskriver dine produkter med de ord, som kunderne 

søger på. Hvis du kun tilbyder ”plæneklippere”, og kunden søger på ”græsslåmaskiner”, kan Google ikke lave 

koblingen.  

Derfor skal indholdet på din hjemmeside optimeres til at afspejle de ord, kunderne bruger, uanset om de er 

teknisk korrekte eller ej. Det starter med en såkaldt søgeordsanalyse, hvor du finder frem til, hvilke ord dine 

kunder bruger.  

Det er en vigtig og kompleks øvelse, fordi mennesker bruger mange forskellige ord til at søge med. Google 

fortæller, at der hvert år er 15 procent nye søgninger – dvs. at 15 procent af de ord som anvendes er nye for 

Google.  

Desuden afhænger søgeordene af, hvor kunden er i købsprocessen. Hvis det er tidligt i forløbet, vil kunden taste 

meget generelle, måske endda misforståede termer, mens han længere fremme i processen kan søge svar på et 

meget specifikt spørgsmål.  

Søgeordsanalyse foregår ved hjælp af dataværktøjer, der er indrettet til at finde frem til de rette ord som Googles 

egen Søgeordsplanlægning. Se mere under Værktøjer nederst i Guiden. 

 

6 Troværdighed – hvem er du, og hvem kender dig?  

 

Det er ikke nok, at din hjemmeside har det rette indhold. Google interesserer sig også for afsenderens 

troværdighed. Google måler din troværdighed ved at se nærmere på din hjemmesides eksterne relationer - for 

eksempel hvem og hvor mange, der linker til din side.  

Troværdigheden kan ikke etableres via teknik, men kun ved at skabe ægte relationer til andre relevante aktører, 

der vil linke til din hjemmeside. Det vil i praksis ofte betyde, at du skal kontakte den pågældende hjemmeside og 

etablere et samarbejde. Det er ikke ligegyldigt, hvem der linker til din hjemmeside. Også her kigger Google på 

troværdigheden. Du får således mange points i Googles regnskab, hvis en veletableret virksomhed eller en 

offentlig myndighed, som en kommune, linker til din hjemmeside.  

Væksten i brug af sociale medier har også påvirket Google og SEO. Hvis indhold fra din hjemmeside bliver delt 

flittigt på sociale medier, er det for Google tegn på både troværdighed og relevans. Marketing via sociale medier 

er en disciplin i sig selv, hvor det især handler om at skabe indhold, der er egnet til deling. Det kan være korte 

sekvenser og tydelige visuelle virkemidler, der nemt kan afkodes og som skaber interesse.  

Ud fra et SEO-perspektiv er det især vigtigt, at hjemmesiden gør det nemt og attraktivt for brugerne at dele 

indhold på de sociale medier.  

  



 

 

 

 

 

 

 

7 Struktur og teknik – hold orden i eget hus 

 

Vi kommer ikke uden om, at SEO også handler om teknik, fordi vi har at gøre med maskiner, der automatisk taler 

sammen på tværs af internettet. Derfor er det vigtigt, at hjemmesiden fungerer rent teknisk, og Google måler 

overordnet især på to parametre.  

For det første vægter Google hjemmesidens brugervenlighed for de besøgende, som finder vej via søgemaskinen. 

Hjemmesiden skal være Google-venlig - det vil sige konstrueret til at gøre livet nemt for søgemaskinens crawlere.  

En ordentlig struktur kræver derfor forskellige former for teknisk vedligeholdelse for at undgå problemer som:  

 Nedsat hastighed: Google slår hårdt ned på hjemmesider, der er for længe om at loade.  

 Duplikeret/kopieret indhold: Hvis du har en hjemmeside med forskellige sider med næsten enslydende 
indhold, vil Google kun linke til én af siderne. Google forventer, at minimum 20 procent af indholdet på 
siden er unikt. Der er dog muligheder for at styre forskellige sproglag, så Google ikke straffer dig for at 
have samme indhold i flere lande. 

 Døde links/404 fejl. Google finder og straffer din side, hvis du har links til indhold, der er blevet fjernet fra 
hjemmesiden. Sørg for at redirecte nedlagte sider og tjek hvilke 404 fejl du har med Google webmaster 
tool  

 

Derudover straffer Google dig for: 

 Popups  

 Videoer, der starter automatisk 

 Dårligt design, der er svært at læse og giver dårlig brugeroplevelse. Eksempler er små fonde og ikke 
mobiloptimeret site  

 Side med brugergenereret indhold, som f.eks. kommentarer. Dette kunne være et blogindlæg på din 
side. Vis derfor blot de første 6 indlæg og indsæt en læs flere funktion, for at løse denne. 

 

Struktur betyder også vedligehold. En stor del af SEO-indsatsen er pedelarbejde, hvor der konstant justeres og 

opdateres på indhold. 

 

8 Hvordan organiserer vi os, så vi får mest udbytte 

 

SEO genererer masser af data, og derfor kan effekten også måles på mange måder. KPI'erne (Key Performance 

Indicators) kan deles op i følgende fire overordnede kategorier: 

1. Volumen: Antal unikke besøgende, besøg, antal sider der bliver besøgt. 
2. Kvalitet: Bounce rate (hvor mange, der hopper væk fra dit site efter blot at have set en side), 

besøgsvarighed, antal sider pr. besøg. 
3. Værdi: Hvad er den økonomiske værdi pr. besøg eller lead? 
4. Omkostninger: Hvad koster et lead eller et salg generet af SEO? 

 

Resultaterne melder sig dog sjældent med det samme. SEO kræver tid og en fortløbende indsats hos 

virksomheden med forskellige fagligheder og afdelinger involveret.  

Derfor er det afgørende at organisere SEO-arbejdet og dedikere de rette ressourcer fra starten.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Det meste af det tekniske stof i SEO er dybt specialiseret, og her giver det ofte mening for mindre eller 

mellemstore virksomheder at trække på ekstern ekspertise for at lave et godt teknisk fundament og sætte sitet 

rigtigt op fra start på en måde, der gør det nemt for jeres virksomhed at arbejde videre med SEO på egen hånd.  

Det daglige arbejde med vedligehold, opdatering af indhold, søgeord og overvågning kan med fordel placeres 

internt i virksomheden – hos en SEO/web-ansvarlig. Denne person behøver ikke at have nogen teknisk baggrund, 

men snarere kompetencer inden for kommunikation, projektledelse i forhold til samarbejde med andre relevante 

afdelinger og eksterne leverandører samt en interesse for disciplinen, der er kommet for at blive: SEO.  

 

9 Værktøjer   

 

Det kræver værktøjer at behandle og overskue de mange data, som man håndterer under SEO-arbejdet. De 

simple af slagsen er ofte gratis, mens større og mere effektive løsninger koster et trecifret beløb om måneden.  

Fra Googles værksted 

Google Webmasters er indgangsportalen til de fleste oplysninger om Google og SEO 
  
Google Search Console giver dig indsigt i din hjemmesides performance 
 
Nybegyndere kan starte med Googles guide til formålet 
 
Søgeordsplanlægning kan du med fordel bruge til at finde de rette ord til at beskrive dit produkt med. Den viser 
bl.a., hvor mange der søger på hvilke ord – og du kan tjekke om den måde, du italesætter dit produkt på stemmer 
overens med den måde, dine kunder og potentielle kunder gør 
 
På Google Webmaster Central Blog kan du følge med i de konstante ændringer, Google foretager i sine 
søgeparametre, så du er på forkant.  
 

Udvalgte SEO-værktøjer 

Derudover findes der en lang række værktøjer fra forskellige udbydere. Produkterne findes som regel i en gratis 

basisversion, men det vil ofte være nødvendigt at tilkøbe ekstra funktioner for at få fuldt udbytte.  

Keywordtool.io og Ubersuggest.org er specialværktøjer til at finde relevante søgeord. Værktøjet er mere 

avanceret end Googles egne værktøjer.  

Heap er et brugervenligt analytics værktøj, der indhenter data om søgetrafik.  

Similarweb kigger på konkurrenternes performance og benchmarker i forhold til din egen performance.  

Optimizely giver dig mulighed for at eksperimentere og teste nye funktioner/design uden ændringer på dit site.  

Inspectlet og Mouseflow er værktøjer, der hjælper dig med at kigge brugeren over skulderen, når de navigerer på 

dit site -  og dermed øge hjemmesidens brugervenlighed. Videoptagelser viser brugernes præcise færden og 

handlinger på siden og denne viden suppleres med relevante statistikker.  

Ahrefs analyserer backlinks. Du får et overblik over de vigtige links, som peger mod din hjemmeside.  

Semrush og Searchmetrics er to mere omfattende løsninger, der kombinerer flere af de ovenstående. 

https://www.google.com/webmasters/#?modal_active=none
https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=da
https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en/webmasters/docs/search-engine-optimization-starter-guide.pdf
https://adwords.google.com/KeywordPlanner?hl=da
https://webmasters.googleblog.com/
http://www.keywordtool.io/
https://ubersuggest.io/
https://heapanalytics.com/
https://www.similarweb.com/
https://www.optimizely.com/
http://www.inspectlet.com/
https://mouseflow.com/
https://ahrefs.com/
https://www.semrush.com/
http://www.searchmetrics.com/

