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Program
• Analyse af top 10.000 spørgsmål og deres 

respektive Rank Zero pladseringer på Google.

• De 5 svarmodeller. Hvordan svarer du på 
spørgsmål i dit indhold?

• 12 SEO tips (Flensteds personlige favorit er tip 
#10)
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De spørgsmål
potentielle 
brugere stiller

De svar der
står på

hjemmesiden



Hvad kom først hønen eller ægget?



Tip: Vi spørg Google om alt mellem himmel og jord.



Hvad koster det at blive gift på rådhuset?





Tip: IF Forsikring svarer på spørgsmålet.



Tip: Borger.dk svarer ikke på spørgsmålet.



Case: Mistet Rank Zero = et fald i CTR på 23%



SEO tip #1
Mange spørgsmål bliver slet ikke besvaret. 

Du kan blive first mover inden for dit felt!



75% af top 10.000 mest Googlede 
spørgsmål i Danmark bliver ikke 

besvaret.

Graf: Den procentmæssige besvarelse for spørgsmålstyper i Danmark.



Ingen svar at finde: Spørgsmålet er blevet stillet i Google mere end 1.000 gange over det seneste år.





Ingen svar at finde: Spørgsmålet er blevet stillet i Google mere end 7.000 gange over det seneste år.



Obs: Spørgsmålet bliver stillet, men besvares ikke med korrekt Rank Zero syntaks.



SEO tip #2
Rank Zero kræver først og fremmest, at du er placeret i top 5 

på Google når man søger på spørgsmålet.



95% af alle Rank Zero placeringer i 
Danmark er baseret på top 5 i Google

Tip: Brug SEO til at nå til tops i Google på dine potentielle kunders spørgsmål



Tip: Fra januar 2020 udgik det ekstra søgeresultat fra side 1 på Google.



SEO tip #3
Undersøg som det første hvilke spørgsmål du allerede har 

placeret på side 1 i Google.



Tip: Søgedata fra Google Search Console har intent at gøre med persondata på din hjemmeside!









Tip: Du kan slå selv store konkurrenter som Google af pinden.



SEO tip #4
Find relevante spørgsmål med 

Google eller søgeordsværktøjer.





Tip: Det tager 2 minutter at finde relevante spørgsmål som du kan besvare på dine sider.



SEO tip #5
Stil spørgsmålet i en heading (H1, H2, H3). 

Og svar på spørgsmålet i afsnittet herefter.





Tip: Google kan godt snuppe svaret laaaangt nede på din landingsside, men det ses sjældent.



Tip: Google kan godt snuppe svaret i en PDF, men det sker utroligt sjældent.



SEO tip #6

Lad dine svar bestå af 280 til 320 anslag.

Graf: Fordeling af antal anslag i en fremhævet Rank Zero snippet på top 10.000 spørgsmål.



SEO tip #7
Lad svar bestå af 2 til 4 sætninger.

Graf: Fordeling af antal sætninger i en fremhævet Rank Zero snippet på top 10.000 spørgsmål.



Hvad koster det at låne en million i banken?

Tip: Hvad-spørgsmål udgør 30% af de spørgsmål vi Googler i Danmark.



Hvor meget må man tjene ved siden af su?

Tip: Hvor-spørgsmål udgør 23% af de spørgsmål vi Googler i Danmark.



Hvorfor får man krampe?

Tip: Hvorfor-spørgsmål udgør 4% af de spørgsmål vi Googler i Danmark.



Hvordan får man førtidspension?

Tip: Hvordan-spørgsmål udgør 17% af de spørgsmål vi Googler i Danmark. 

Pro-tip: borger.dk ville kunne få sit eget billede fremhævet på under 2 minutter.



Hvordan hvordan får man et cvr nummer?

Tip: Hvordan-spørgsmål udgør 17% af de spørgsmål vi Googler i Danmark.



Hvornår kan baby kravle?

Tip: Hvor-spørgsmål udgør 10% af de spørgsmål vi Googler i Danmark.



Hvem er verdens bedste fodboldspiller?

Tip: Hvem-spørgsmål udgør 3% af de spørgsmål vi Googler i Danmark.



Hvilken olie til friture?

Tip: Hvilke/hvilken-spørgsmål udgør 4% af de spørgsmål vi Googler i Danmark.



SEO tip #8

Dit svar kan også bestå af HTML-lister







SEO tip #9

Dit svar kan bestå af HTML-tabeller.







SEO tip #10
Dit svar kan bestå af trinvise anbefalinger snuppet fra HTML-

headings. En uhyre sjælden, men særdeles nem svar-model 

som du kan bruge ved hvordan-spørgsmål. 

Tip: Dette er Flensteds favorit 🙌





Tip: Skriv hver underoverskrift 
som en del af trin-vise 

anbefalinger i bydeform.



Hvordan snupper du konkurrenternes 
plads #0 i Google?



Tip: Mine test viser, at Feedback formentlig kun virker kortvarigt.



SEO tip #11
Højere ranking (top 5) + bedre SEO-syntaks for måden du 

svarer på 

= nøglen til at snuppe din konkurrenters Rank Zero.



Bonus: Tip 12
FAQ Schema booster din organiske trafik!







Tip 1 — Du kan blive first mover inden for dit felt!
Tip 2 — Du skal placeres på side 1 i Google for at blive fremhævet.
Tip 3 — Start med at svare på de spørgsmål der ranker på side 1.

Tip 4 — Find relevante spørgsmål med Google eller søgeordsværktøjer.
Tip 5 — Stil spørgsmålet i en heading (H1, H2, H3). Og svar på spørgsmålet i 

afsnittet herefter.
Tip 6 — Lad dine svar bestå af 280 til 320 anslag.
Tip 7 — Lad svar bestå af 2 til 4 sætninger.
Tip 8 + 9 + 10 — Dit svar kan også bestå af HTML-lister, HTML-tabeller og 
HTML-headings. 
Bonus tip – FAQ Schema booster din organiske trafik.
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