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Kommunikation på nettet



Kend din målgruppe

• Hvilke kunder har du nu?

• Hvilke grupper kunne være potentielle kunder?

• Hvilke grupper vil du gerne have som kunder?

• Opdel eventuelt dine kunder i passende målgrupper

– Hvad karakteriserer de enkelte grupper?

– Forskel på privat og erhverv

– Afhænger af dit produkt



Din målgruppes udfordringer

• Hvilke udfordringer har din målgruppe?

• Hvordan hjælper dine produkter/ydelser målgruppen?

• Hvilke behov har din målgruppe?

• Hvordan kan du dække målgruppens behov?



Din målgruppes sprog

• På nettet er det de rigtige ord,
der er vigtige.

• Er dette f.eks. et:

– Blandingsbatteri?

– Køkkenbatteri?

– Køkkenarmatur?

– En vandhane?



Opbygningen af nyhed eller artikel

• Æggende, dækkende, vækkendeOverskriftOverskrift

• Introduktion til teksten. Kort opsummering af hele nyheden – fanger læserens interesse
til at læse videre.ManchetManchet

• Selve teksten – her serveres detaljerne, gerne krydret med citater I nyheder og artiklerBrødtekstBrødtekst

• Deloverskrifter, der giver pauser for læseren og hurtigt overblik til næste afsnitMellemrubrikkerMellemrubrikker

• Opsummering og afslutning af hele teksten – gerne med et lille twist af humor.AfslutningAfslutning



Psykologiske triggers i overskrift

Eksempler på psykologiske 
triggers:

Værdi

• Eksempel: ”Spar (penge ved…)”, ”Øg 
(din indtjening…)”

Frygt

• Eksempel: ”Tab (penge, 
besøgende…)”

Tal

• Eksempel: ”97 % får bedre indeklima 
med nyt tag”, ”Kun 2 % dropper 
uddannelsen”

Tid

• Eksempel: ”Kom i dit livs form på 4 
uger”, ”God mad på 5 minutter”

Nysgerrighed

• Eksempel: ” Få mine 10 bedste tips 
til…”, ”Tjen mere med dette krydderi”



Dybere ind i sproget

• ”Vi”, ”jeg” eller ”du”?

• Sæt de rigtige kommaer –
forkerte kommaer bremser 
læseren

• Og husk kommaer – det lille tegn 
kan ændre meningen totalt!

– ”Vi skal spise, mor” vs. ”Vi skal spise 
mor”

• Vær gavmild med punktummer –
giv læseren pauser

• Varier ordene – brug eventuelt 
synonymer

• Leg med ordene ved overskrift og 
mellemrubrikker 

– Ordspil, bogstavrim og humor letter 
sproget og gør budskabet lettere at 
huske

– Få inspiration i magasiner, aviser etc.



Komposition - landingssider
• Need to know

• Køb nu: mail + telefon

• Nice to know

Vigtigste

Sælg

Uddybende



Kvalitetsmæssige 
retningslinjer

● Lav først og fremmest sider henvendt til forbrugeren, og 
derefter til søgemaskinen

● Undgå duplikeret indhold (flere sider med det samme 
indhold)

● Forsøg ikke at snyde besøgende

● Undgå at snyde dig til en bedre rangering I 
søgemaskinerne

● Brug dine unikke fordele og værdier og promover disse.

Links



SEO - Search 
Engine Optimization



Hvad er SEO?
SEO arbejde kan deles op i 4 hovedområder:

• Søgeordsanalyse

• Teknisk SEO

• On-Page

– Arbejde som foregår på hjemmesiden

• Off-Page

– Arbejde som foregår udenfor hjemmesiden



Hvad er SEO?

SEO er også en god 
brugeroplevelse

- også på mobil (Mobile first)

- Test mobilvenlighed 



Hvorfor SEO?

• Google leverer 45-50.000 søgeresultater pr. sekund til hele verden. 
Eller ca. 4.000.000.000 pr. Dag

• Mere end 50% af disse søgninger foregår på mobile enheder

• Ca. 15% af disse søgninger har de aldrig set før.



Hvordan arbejder Google

Man hører ofte, at Google Crawler, Indekserer og Ranker hjemmesider, men 
hvad er det egentlig for nogle størrelser?

Forestil jer at alverdens hjemmesider er en stor buffet med mange forskellige 
retter (sider)

• Google smager på alt maden = Crawler siderne

• Google beskriver derefter alt maden= Indekser siderne

• Google vælger hvad den bedst kan lide = Ranker siderne



Hvordan laver du SEO?
Google webmaster guidelines: 

https://support.google.com/webmasters/answer/35769?hl=da

Opdatering vedr. CSS og Javascript: 
http://googlewebmastercentral.blogspot.dk/2014/10/updating-our-technical-
webmaster.html

Fokus på:

• Design og indhold

• Tekniske retningslinjer

• Retningslinjer for kvalitet



SEO ingredienser

Teknik / kode Indhold / tekst Billeder mv. Links

HastighedManipulerende 
adfærdSociale medierOg MANGE 

andre faktorer



Indhold Links

Teknologi

3 områder for optimering



Teknisk SEO



Teknologi

Google skal kunne:

• Forstå din side

• Formidle denne på en repræsentativ måde

• Vise den hurtigst muligt

Derfor, skal du:

• Teste kompatibiliteten med forskellige browsere

• Overvåge dine siders ydeevne og load time

Teknologi



Teknisk optimering

• Hastighed: test hastighed

• Den rigtige kodekvalitet og struktur 

• Ingen tomme sider

• Ingen døde links på websitet

• Schema lær søgemaskinerne at forstå dit 
website



Søgeordsanalyse



Keyword planner

https://adwords.google.com/K
eywordPlanner



Google Trends

http://www.google.com/trends



SEO Teknikker og Værktøjer

Tiny suggest

Übersuggest



SEO on-page



SEO on-page: Jeg har en butik …

Som en god butiksejer:

● Designede jeg butikken med en ekspert 
arkitekt.

● Bestemmer jeg produkterne og farverne.

● Sætter jeg en flot dekoration op.

● Indretter jeg butikken med ramper og 
automatiske døre

● Holder jeg butikken ren.

SEO on-page



Brug af søgeord
● Søgeordet i titles og meta description tag 

● Søgeordet i H1, H2

● Søgeordet i første tekst sektion

● Søgeordet i teksten

● Søgeordet i "alt" attributen til billeder

● Søgeordet i knapper og navitgationen

● Sitemap

● Altid hav en landingsside for hvert prioriteret
søgeord

Teknologi



”SEO på siden”
Hvis du ikke skriver det, så findes du heller ikke

• Fed tekst - lidt vigtigere end ikke fed tekst

• Links - interne links

• Tag billeder med keywords - Title + Alt tekst

• URL – brug keywords i url 

• WordPress og Druplas: SEO plugin af Yoast er din ven



”SEO på siden”

En søge- & menneskevenlig URL

Ikke: hjemmeside.dk/index.php?id=7529

Ikke: www.hjemmeside.dk/Løbesko

Men: www.hjemmeside.dk/loebesko



”SEO på siden”



SEO off-page



Off-page SEO: Jeg taler om min butik

Som en god butiksejer

• Taler jeg om min butik

• Interessenter taler om min butik

• Deler jeg prøver ud

• Avisen skriver om min butik

SEO off-page



Off page SEO faktorer

Backlinks Sociale medier

Pressemeddelelser
og anmeldelser

Link-kataloger/
virksomhedsoversigt



Links er stemmer – vægtede stemmer

• Den bedste måde at forstå hvor godt indhold er, er ved at 
forstå hvor gode de sider som linker til indholdet er.

• Sider får en vægt alt afhængig af hvor gode og hvor 
mange links de har.

• Sider såsom universiteter, statslige organisationer, 
aviser og store virksomheder. Har en stor værdi, pga. 
mængden af links som går til deres side. De har oftest 
godt indhold og stor relevans, hvilket giver dem links og 
en god rangering.

Links



Links

• Links kan ses som ”stemmer” jf. 
Google’s algoritme – en stemme 
kan forbedre placeringen i 
søgeresultatet.

• Alle links er dog ikke lige gode og 
nogle kan være direkte dårlige 
(negativ SEO) 

• – links må også gerne være 
relevante.



Kilder til links

• Anbefalinger

• Fagportaler

• Glade og tilfredse kunder

• Forums mv.

• Blogs

• Nyhedsmedierne

• Sociale Medier - fx Google+, Facebook og LinkedIn



Køb af links – En rigtig 
dårlig ide
• Ja du kan købe links, men det bliver straffet 

hårdt - hvis det opdages.

• Man bør derfor ikke manipulere sine 
søgeresultater da dette kan medføre straffe og 
I nogle tilfælde udelukkelse fra søgemaskinen.

Links



Intern linking

100 sider med ordet regnjakke i
navigationen

=

Foretækker Google 100 gange
at din side omhandler regnjakker

Links



Sørg for at din hjemmeside kan læses

● Tilføj din hjemmeside til Google:

google.dk/addurl

● Upload sitemap via 

Google Search Console

www.google.dk/webmasters/

Teknologi



Sociale medier Links



SEO Sites

Moz.org Search Engine Land Search Engine Watch


