
HVORFOR SKAL DET 
VÆRE SÅ SVÆRT AT 
FINDE?!  
 
 

 

 / Niels Skovmand 

SEO-workshop - Webdagen, 26. februar 2020 



AGENDA 
 

 

• Hvad er op og ned i SEO? 

• Brugernes dom 

• SEO i det offentlige vs det private 

• Datadrevet indsats 

• Hvordan viser jeg resultater af indsatsen? 

• Øvelser undervejs 

 

 



DET VIL JEG GERNE HAVE AT I 

TAGER MED I DAG: 
 

• Forståelse for SEO 

• Hvordan I kan tjekke og optimere jeres website 

• Lyst til at arbejde med SEO på dit website 

• Redskaber og programmer du kan bruge 

• En måde du kan gribe opgaven an på og vise resultaterne 
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Webkoordinator i Teknik- og 

Miljøforvaltningen, Københavns kommune 

 

Brugertests og SEO, Userfirst 

SEO-opgaver, kurser og netværk  

 

MIN ROLLE 
 

 

 

 



SEO i det offentlige - netværk 
 

 

• Opstart 28. april 

• Videreudvikling fra Webdagen 

• 3 årlige møder med besøg udefra, cases og sparring 
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Google Ads 

Organiske 

søgeresultater 

De 5 øverste 

søgeresultater i 

Google får 80% af 

klik  

 



SEO handler om at være 

synlig øverst i Google 
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? 

SEO handler IKKE altid om at 

ligge øverst i Google. 

  

Det handler OGSÅ om, at vi 

sender brugerne ind på de rigtige 

sider. 
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At ligge øverst i Google, så der kommer flest 

mulige besøgende på hjemmesiden og 

landing pages, så der bliver solgt mest muligt. 

At gøre det så nemt som muligt for borgere og 

erhvervsliv at finde informationen så hurtigt 

som muligt. 

Kommerciel SEO     Offentlig SEO 

 

 

 

 

 



Hvor mange af jeres 

besøg på hjemmesiden 

kommer fra 

søgemaskiner? 
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Undersøgelse med antal kommuner: 

Gennemsnitligt 52,3% af brugerne kom 

ind på hjemmesiden fra søgemaskiner 

(kilde: Siteimprove) 

 



Øvelse:  
 

1) Prøv at find følgende information udfra menustrukturen på skat.dk.  

Start på forsiden af skat.dk 

 

– ”hvornår får jeg penge tilbage i skat” 
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2) Prøv at søg på ”hvornår får jeg penge tilbage i skat” i google 
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Få svaret som Rank zero 

 

 

 

 

 



HVORDAN GÅR DET  

SÅ MED SEO PÅ  

OFFENTLIGE WEBSITES? 
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”Jeg bruger ofte jeres site som et rigtigt godt eksempel på hvordan 

man kan gemme noget, i fuld offentlighed.” 

 

”I folkemunde går jeres site under øgenavnet "Fort Knox", fordi 

mange simpelthen opgiver at finde rundt, og forsøger sig med at 

kontakte jer telefonisk.” 
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HVOR SKAL JEG FOKUSERE 

MIN INDSATS? 
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Teknisk opbygning Off page SEO Rankbrain Indhold 

Hovedelementer i SEO 
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En hjemmesides autoritet? 
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Teknisk opbygning Off page SEO Rankbrain Indhold 

Hovedelementer i SEO 
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Kvalitet, brug søgeord og fraser 
Sigende links 
Indbydende metabeskrivelse 
Målgruppens ord 
Unikt indhold 
 

Kvantitet 
Intetsigende links 

Vildledende metabeskrivelse 
Vores fagudtryk 

Duplikeret indhold 

Fokusér på indholdet 
Indhold 
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Title-tag 

Metabeskrivelse 

URL 
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Øvelse:  
 

Find frem til metabeskrivelse og title-tag for en side på din hjemmeside: 

 

1. Find en side på din hjemmeside 

2. Kopier URL’en 

3. Find serptool.dk eller søg på CTR tool 

4. Indsæt URL’en og ”hent data fra URL” 
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Øvelse 2:  
 

To og to 

1. Søg på ”byg og miljø” og klik ind på forsiden 

2. Hjælp Byg og Miljø med at lave deres metabeskrivelse – skriv ned på papir 

3. Find serptool.dk 

4. Indsæt URL’en og ”hent data fra URL” 

5. Indtast ny metabeskrivelse 
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Hvordan finder jeg, hvilke sider der mangler metabeskrivelser 



CASE: HVOR ER  

SOPPESØERNE?! 



CASE: HVOR ER  

SOPPESØERNE?! 

Søgeordsanalyse: 

 
• Find relevante ord ud fra Google relateret søgning 

• Find søgeord gennem Search Console 

• Find relaterede søgeord i Ubersuggest 

• Find fraser og spørgsmål i Storybase 

• Snak med kollegaer 

• Snak med målgruppen 

• Lav en liste i excel med ord og søgevolumen 

• Udvælg de vigtigste og tjek, om de indgår på siden. 
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CASE: HVOR ER SOPPESØERNE? 

Søgeord                                                        | Sted                       | placering i Google   | landing page                                  | volumen 
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Siden på kk.dk FØR 

ændringer 

https://www.kk.dk/artikel/soppesoeer 

CASE: HVOR ER SOPPESØERNE? 
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Siden på kk.dk EFTER 

ændringer 

https://www.kk.dk/artikel/soppesoeer-og-vandlegeplads 

CASE: HVOR ER SOPPESØERNE? 

https://www.kk.dk/artikel/soppesoeer-og-vandlegeplads
https://www.kk.dk/artikel/soppesoeer-og-vandlegeplads
https://www.kk.dk/artikel/soppesoeer-og-vandlegeplads
https://www.kk.dk/artikel/soppesoeer-og-vandlegeplads
https://www.kk.dk/artikel/soppesoeer-og-vandlegeplads
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CASE: HVOR ER SOPPESØERNE? 

Søgeord                                                        | Sted                       | placering i Google   | landing page                                  | volumen 
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Resultat: Siden gik fra at ligge nr. 8-10 i Google til at ligge 

nr. 2-3, og brugerne kom ind på den rigtige side. 

CASE: HVOR ER SOPPESØERNE? 



CASE: AFFALDSSORTERING 
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• Dagsordener 
• Mødematerialer 
• Gamle nyheder 
• Pressemeddelelser 
• Politisk besluttet indhold 
• mm. 
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Øvelse:  
 

BaneDanmark gør en stor indsats for miljøet. For at formidle det store arbejde har de lavet 

en række sider på websitet, en sektion i medarbejderbladet og flere artikler i pressen 
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Øvelse:  
 

Problem: En journalist skriver og spørger til BaneDanmarks miljøstrategi. Hun har svært 

ved at finde frem til, hvad BaneDanmarks indsats er på miljøområdet.  

 

Du skal finde en løsning, så brugerne kommer hen til den rigtige side. 

To og to skal I frem til de ord, fraser eller spørgsmål, som brugerne kunne søge på i 

forbindelse med siden. 

 

To og to:  

1. Find 5-10 ord, spørgsmål og fraser, som brugerne måske søger efter. 

2. Skriv dem ned på papir 
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Mailen fra journalisten:  
 

Kære BaneDanmark. 

 I forbindelse med en kommende artikel til på lørdag har jeg søgt efter information om, hvilken 
miljøstrategi I har og hvilken indsats I gør for miljøet i Banedanmark. Jeg har ikke fundet noget online, 
så jeg er i tvivl om der bliver gjort noget for naturen og miljøet hos BaneDanmark.  

Artiklen kommer til at have fokus på brug af sprøjtemidler på skinnerne, om der er miljøvenlige 
sprøjtemidler på skinnerne, om miljøkrav til leverandørerne, om det er rigtigt at BaneDanmark sprøjter 
skinnerne om natten? Bruger I DDT eller andre gifte til ukrudtsbekæmpelse? Så alt i alt vil jeg gerne 
vide om I har fokus på miljøet, og arbejdet for at skåne naturen, og samtidig om det igennem årene har 
givet jordforurening ved skinnerne. Det er ikke lykkedes mig at finde informationerne på jeres 
hjemmeside, så derfor denne mail. 

 

På forhånd tak  

Mvh Jens Jensen, Jyllandsposten 
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SEO værktøjer:  
 

Værktøjer til at se hjemmesidens ranking på søgeord: 

• Accuranker 

• Siteimprove (+ udvidet SEO pakke) 

• Tinyranker 

 

 

Værktøjer til søgeordsanalyse 

• Storybase 

• Ubersuggest 

• Searchvolume 

 

 

Værktøjer til at forbedre metabeskrivelse: 

 

• CTR-tool 

• Yoast (som del af fx Drupal CMS) 
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Meget af webarbejdet på offentlige hjemmesider er baseret på ud fra præmissen, at 

brugeren starter på forsiden, og bevæger sig rundt i menustrukturen. Derudover at 

hjemmesiden er vores arbejdsfelt.  

Så… dagens SEO ønsker fra min side: 

1) Google er forsiden på jeres hjemmeside – brugerrejsen starter der 

2) Menustruktur og placering af indhold bliver mindre vigtigt. 

3) Arbejdet med antal klik bliver mindre vigtigt – arbejd ud fra 

brugeren kun skal bruge ét klik, til man finder det, man leder 

efter. 

7) Fokusér indsatsen på de mest besøgte områder – arbejd datadrevet 

4) Du skal arbejde mere med forholdet mellem siderne 

5) Af alle SEO discipliner: Arbejd kun med indhold! 

6) Du kan ikke gætte dig til søgeordene: Brugerne skal på banen 

8) God fornøjelse 



TAK FOR NU 
 Niels Skovmand 

niels@userfirst.dk 

M: 26 29 18 78 
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