
 

  
WEBSET.DK – SÆT I VÆRK! 1 

 

SEO/Linkbuilding: Mere Trafik & bedre økonomi 
 
Hos webset.dk har vi gennem flere år skabt os erfaringer med SEO og linkbuilding som vi gerne vil 
dele med dig! Vi deler Tips og tricks der kan skabe mere værdi for dig og din virksomhed. Vores 
erfaringer gælder primært for webshops, men største delen af vores tips og tricks kan anvendes på 
alle websites. 
 

SEO-værdi 
 
Linkbuilding handler om at få links der styrker din SEO-værdi. SEO-værdien, er den værdi eller 
beløb det ville koste at få samme trafik gennem pris pr. klik (CPC) annoncering.  
SEO-værdien stiger altså ved at forbedre dine placeringer på google, som dermed giver dig mere 
organisk trafik. SEO-værdi udregnes ved at gange klik-prisen med antal klik. (Klik * klik-pris = SEO-værdi) 

 
Her er et eksempel på SEO-værdi. 
SEO-værdi måles over alle aktuelle søgeord, som skaber trafik til din hjemmeside / webshop, og er 
typisk rigtig mange søgeord. I eksemplet her, har vi blot valgt at vise 4 anonyme søgeord. 
 

Søgeord Trafik Klik-pris SEO Værdi 
Søgeord 1 105 4,3 DKK 452 DKK 
Søgeord 2 63 5,5 DKK 343 DKK 
Søgeord 3 53 2,1 DKK 112 DKK 
Søgeord 4 42 1,8 DKK 76 DKK 

 
Samlet SEO-værdi                  983 DKK 
 
Det betyder altså at det ville koste 983 DKK pr. måned i dette tilfælde at få samme trafik fra betalt 
annoncering på disse søgeord.  
Har man mange værdifulde søgeord, kan det altså godt betale sig at styrke sin SEO, for at spare 
den månedlige udgift på annoncering.  
 
Det forbedrer samtidig din økonomi, da trafikken er gratis, kontra pris pr. klik markedsføring på 
f.eks. google.  
 
Eksempler på store danske hjemmesider/webshops: 
Coolshop.dk har en SEO-værdi på over 260.000 DKK  
Elgiganten.dk har en SEO-værdi på over 330.000 DKK 
Power.dk har en SEO-værdi på over 470.000 DKK 
- Alle tal er ca. tal og målt den 1. januar 2019 igennem et SEO-tool, som alle kan gøre brug af. 
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Hvordan styrker man sin SEO-værdi? 
 
Når man taler SEO, er der 2 typer SEO-områder man skal arbejde med, nemlig ’on-page SEO’ og 
som du nok hurtigt regner ud, hedder den anden type ’off-page SEO’.  
 
De 2 forskellige typer SEO-arbejdsområder giver måske også sig selv, når man kender navnet – 
nemlig handler on-page SEO om de ting man kan gøre ’på-siden’, altså content på sin hjemmeside 
/ webshop. Mens Off-page SEO er alt det der er ’af-siden’, altså eksternt fra siden. 
 

On-page SEO 
 
On-page SEO er, alt det indhold (Content) der er internt på hjemmesiden / webshoppen.  
Dvs. Produkt-beskrivelser, kategori-beskrivelser, billeder, titler, meta-tags, meta-descriptions, 
blog-indlæg, osv. osv.  
Her handler det om at skabe tekster og indhold der er relevant for dine kunder, det gør du ved at 
skrive letlæselige og brugbare tekster der både fanger kundens opmærksomhed og giver den 
værdi/viden som kunden har brug for, for at købe dit produkt. 
Dine billeder er også vigtige at SEO-optimere, det gør du ved at ændre navn på dine billeder, så 
google ved hvad der er på dine billeder, og så blinde folk kan få oplæst hvad der på dine billeder. 
Dvs. både billede titel, billede beskrivelse og det der hedder ’alt-tekst’ på dit billede. 
 
Hvis du bruger WordPress, er dette meget nemt at lave. Dog er det vigtigt, at du ændrer selve 
billede-navnet, før du uploader billedet til din WordPress side. Alt det andet kan du opdatere i 
WordPress efterfølgende. 
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Blog – Styrk intern linkbuilding og øg din SEO-værdi. 
 
Vi anbefaler i høj grad at du laver blog-indlæg på din webshop, for at styrke din interne 
linkbuilding og samtidig øge din SEO-værdi. 
 
Du kan f.eks. lave en underside der hedder https://ditdomæne.dk/blog, hvor du har en liste med 
alle dine blog-indlæg eller evt. blog-kategorier, hvis du skriver om forskellige emner, der kan deles 
op i forskellige kategorier. Det kan f.eks. være Tips og tricks, Nyheder og andet.  
- Husk at gøre det overskueligt for dine kunder/læsere, og at indholdet i dine blog-indlæg ALTID 
skal være relevant for dem der læser. Skriv aldrig indlæg som SEO-indlæg – det bliver du hurtigt 
straffet for at gøre – skriv kun når du har noget på hjertet. 
 
Vi anbefaler til vores kunder at lave nye blog-indlæg, når du har noget på hjerte, men hver 2., 3., 
eller 4. uge, for jævnligt at have nyt indhold som google indekserer. Husk at lave intern 
linkbuilding i dine blod-indlæg – hvis det er relevant for artiklen og for kunden.  
 
Husk at dine titler skal fange kundens opmærksomhed, og at du i dine tekster skal/kan linke til 
dine produkter med relevante søgeord der matcher produktet du linker til. På den måde ser 
google, at det pågældende produkt bliver linket til med søgeordet, hvilket påvirker dine 
placeringer ved søgninger med dette søgeord på google. 
 

Off-Page SEO 
 
Off-page SEO er, alt det du kan lave eksternt fra din hjemmeside eller webshop. Det er typisk Links 
og Link-profiler fra eksterne sider, der så linker ind til din hjemmeside eller webshop. 
Det kan f.eks. være et indlæg som du får skrevet på en ekstern blog omkring din virksomhed eller 
måske et eller flere produkter, hvori dine relevante søgeord indgår om det pågældende produkt 
eller virksomhed og i indlægget linker til din side.  
Dette forstår google som en ’anbefaling’ af din side, og vurdere derfor at din side er populær og 
relevant og rangere derfor din side højere. 
 
Du kan også lave forskellige linkprofiler og få links fra andre steder end blogs, dette kan du læse 
mere om længere nede i e-bogen. 
 
Det er dog vigtigt at slå fast at ét enkelt indlæg eller link, ikke er nok til at ligge som nr. 1 på 
google. Afhængig af konkurrencen på søgeord og konkurrenter i branchen, er det nødvendigt at få 
flere links der peger ind på din side.  
 
Det er samtidigt vigtigt løbende at optimere off-page, med nyt content forskellige steder der 
jævnligt bidrager til bedre placeringer. Hvis du stopper dit arbejde, vil du kunne mærke det på din 
trafik og placeringer – afhængig af dine konkurrenter! 
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Er alle links lige gode? 
 
NEJ - Bestemt ikke, men!  
Der er stor forskel på links, både på hvor links kommer fra og hvilken type link. 
Når du laver almindelige interne links på din webshop, vil disse links være ’dofollow’ links, som er 
standard for links på alle sider. Det betyder at når google indekserer din side, så følger google 
videre på dette link du linker til – typisk internt til de andre sider – hvilket er meget godt! 
Men der findes også ’nofollow’ links, som google IKKE følger! Disse links er typisk brug når du 
køber links, link-profiler osv. et ’nofollow’ link kendes ved et html tag der hedder rel="nofollow". 
 

Men har disse ’nofollow’ links så ingen værdi? 
 
Jo – det har alligevel stor betydning. Det kan typisk være links fra sociale medier, og alverdens 
andre link-sider, hvor du køber links fra. Disse sider/links kan have meget eller lidt trafik.  
Man skal helst lave links der hvor man kan få trafik fra – men det kan være svært at vide på 
forhånd og afhænger af mange ting! 
 
Vi anbefaler i grund og bund at få alle de links du kan, så længe de ikke er fra helt misvisende og 
utroværdige sider – ellers gå amok! 
 

Hvor hurtigt kan jeg se resultater? 

 
Det er altid svært at sætte tid på resultater og langt de fleste SEO-Bureauer laver aftaler der 
gælder over en 6 måneders periode, fordi SEO er en langsigtet investering der tager tid at skabe 
resultater med, til gengæld får du gratis trafik hvilket forbedrer din økonomi i virksomheden.  
Hvis du ønsker ’her og nu’-resultater, så anbefaler vi Facebook Annoncering eller Google Ads-
annoncering, da disse platforme tilbyder at vise dine annoncer til kunder der er interesseret i dine 
produkter/ydelser. 
 
Hos Webset.dk kræver vi ingen bindingsperioder, men lige som alle andre gælder det at SEO er en 
langsigtet investering der kræver tid og hårdt arbejde. 
 

Hvor ofte skal der laves nyt content? 
 
Vi anbefaler at du laver nyt content, på on-page og off-page, ca. hver 3 uge, afhængig af branche 
og hvad du har på hjerte.  
Husk at dit indhold ALTID skal være relevant for dine kunder, og det hurtigt opdages hvis du 
skriver artikler udelukkende til google og andre søgemaskiner – DET MÅ DU ALDRIG GØRE! 
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Hvilke links kan jeg selv lave? Her er over 25 links! 
 
Vi har lavet en liste over forskellige muligheder for linkbuilding, altså links du kan lave der peger på 
din hjemmeside eller webshop, de fleste af dem er gratis og de resterende er meget billige! 
 

1. DIF – CrowdNews  
2. send-pressemeddelelse.dk 
3. 180grader.dk 
4. Testavisen.dk (Kontakt webmaster) 
5. Anyhed.dk 
6. Link-siden.dk (10,-/mdr. For webshops) 
7. Linkcentralen.dk (200,-/2 år)  
8. Google sites 
9. Amino.dk 
10. Plus.google.com 
11. Artikeldb.dk 
12. advertise.dk 
13. Digitaliser.dk 
14. Folkd.com 
15. Websitelaunchpad.com (5 USD) 
16. Hotfrog.dk 
17. Google Business 
18. Kandu.dk 

Content push strategi (Del dit eget indhold - Del f.eks. Link til Blog indlæg og produkter) 

• reddit.com 
• Pinterest.dk 

Konkurrencer og rabatkoder 

• Blivenvinder.dk 

Kvalitets mapper til RSS Feed 

• Google Feedburner 

Kommentar links: 

• Mange-gode-råd.dk 
• EuroWoman.dk 

Til artikler: 

• Artikeldatabasen.dk 
• Gratisnyheder.dk 
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Få lavet SEO der styrker din webshop 
 
Har du brug hjælp til at styrke din webshop, så du får gratis trafik og bedre økonomi? 
Hos Webset.dk har vi flere års erfaring i at optimere webshops til at rangere højt på google. 
 
Kontakt os gerne og få et tilbud på optimering af din webshop – både on-page og/eller off-page 
SEO. Vi tilbyder skræddersyede løsninger der er optimalt for netop din webshop.  
Ingen webshops er ens og ingen kræver det samme arbejde, derfor kan vi ikke sætte en fast pris. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
 
Klare du det hele selv, vil vi også gerne høre feedback fra dig og høre om vores e-bog har hjulpet 
dig godt på vej, og så vil vi ønske dig alt held og lykke med at styrke din SEO! 
 
 
 
Kontakt os gerne via. Formularen på webset.dk 


