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+277% i sessions
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+344% i Share of Voice
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+3562% i klik til optagelse.dk
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Vi bygger motorrummet fra bunden

Basic Operation Market Trigger Productivity

1
3

4

5

6

7

8

9

10

Eks. whitelabel

Web Analytics / 

Tracking setup

Best Practice 

Organisk

search

Best practice PPC

search program

Programmatic Audience

Targeting Program

Digital PR

2

Conversion Rate

Optimisation

Biddable Media

(e.g. Facebook Ads)

?

Display

Advertising

Affiliate partner

program

En solid digitalisering af forbrugerrejsen 
bygger altid på et solidt fundament af 
tracking, konverteringsoptimering, 
organisk search og søgeords-

annoncering. Derefter kan der ske en 
skalering

Eksempel på 

prioritering:



Fundamentet skal være 

på plads
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Nuværende

udfordringer?

Hvilke spørgsmål skal du have besvaret?

11

Nuværende 

brug af data?

Hvem har brug for 

hvilke data?

Er der data 

du ikke har 
– som du gerne vil 

have?

Hvad vil du gerne 

kunne (måle) i 
den perfekte 

verden?

Offline?

Internt?



Forretningsmæssige 

spørgsmål

- Hvordan går det med 
forretningen?

- Hvordan er (kunde) 
tilstrømningen?

Hvilke spørgsmål skal du have besvaret?

12

Teknologi og 

demografi

- Hvem besøger websitet og 
hvorfor?

- Hvor kommer de fra og 
hvordan?

Rapportering

- Hvilke data til hvilke 
interessenter?

- Beslutningsstøtte?

Budgetter

- Hvor skal i investere
og justere?



Vigtigste KPI?

Mere end 10 sider / 5 min?
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Sekundære KPI’er?

Klik på link til 

optagelse.dk

Tilmelding til 

nyhedsbrev

Social links i 

footer

Klik på 

eksterne 

footer links

Klik på e-mail 

links

Bestilling af 

uddannelses-

tilbud

Hent 

ansøgnings-

skema

Se video 
Klik på 

eksterne links

Hent 

studieordning

Book 

rundvisning

Tilmeld åbent 

hus

Tilmeld 

studiedag

Kontakt 

studievejleder
…



Forslag til KPI hierarki – tilmelding (eksempel)

Optagelse
Kontakt 

studievejleder

Hent 

ansøgningsskema

1. Business Objectives 2. Goal 3. KPI 4. Sec. Goal

Tilmeld
online

5. Sec. KPI

Klik ”Søg om 

optagelse”

Tilmeld kursus Klik ”tilmeld kursus”

Bestil 

uddannelsestilbud

Download 

studieordning



Forslag til KPI hierarki – Fremme fremtidige brugere

Book rundvisning

Fremme
fremtidige 

brugere

Nyhedsbrev 
tilmelding

Submit ”Tilmeld 

nyhedsbrev” form

Research Download Brochure

1. Business Objectives 2. Goal 3. KPI 4. Sec. Goal 5. Sec. KPI

Submit ”book 

rundvisning” form

Se video



KPI og measurement plan
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Hvad er værdien af en konvertering?
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Få værdisat alle handlinger i beslutningsprocessen

Overvejer
Opgradering

Har brug
for opkvalificering

Har brug for 
et andet kursus

Undgå
churn

Forlod
funnel
(igen)

Priser på
uddannelser

FAQ

Ansøgnings-
skema

Ønsker (mer-)
uddannelse

Tlf
opkald

Forlod
funnel

Interesseret 
i uddannelse (igen)

Brand 
sammenligning

Sammenlign 
priser



Best Practice SEO Proces
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Executive Overview

KOMPONENT FORDELE STATUS IMPACT

4

4

5

4

4

5

TEKNISK
PLATFORM

INDEKSERING

INDHOLDS-
STRUKTUR

KEYWORD 
STRUKTUR

LINK METRICS

TRACKING

En korrekt teknisk platform sikrer korrekt indeksering, crawl effektivitet, bedre rangering og bedre

brugeroplevelse. En korrekt teknisk platform - og setup reducerer friktion og barrierer for søgemaskinerne

og brugerne.

Korrekt indeksering sikrer, at de rigtige sider bliver vist til søgemaskinerne og brugerne og derved skaber

en bedre brugeroplevelse. Et korrekt setup gengiver kun de mest relevante sider.

Indhold på websitet skal være struktureret ift. søgemaskinernes guidelines. Indhold skal være

tilgængeligt, formateret med korrekte tags og generelt svare på spørgsmålene fra brugerne.

Indhold skal indeholde de mest relevante keywords og keywords skal være struktureret inden for de

korrekte tags, landing pages osv.

Links er essentielle for at opnå rangering i søgemaskinerne. Links skal være relevante og de skal komme

fra sider og domæner med høj autoritet. Links må ikke komme fra mistænkelige sider og må ikke være

købte. Linkgrafen skal indeholde diversitet. 

Tracking og integration er en essentiel del for et SEO program. Der kan ikke vises værdi fra et SEO 

program uden tracking og alle learnings fra Search Console og Paid Search programmet skal integreres i

SEO programmet. 



Best Practice tilgang på tværs af discipliner
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Via audit og en analytisk tilgang kortlægger vi hvilke områder der kræver fokus

Udskiftes med den 

Rasmus H opdaterer 

mandag aften

SEM SEO



SEO Handlingsplan



Content team
”Vi har lige hørt, at I gør det her på evu – skal vi ikke gøre det på Grund også…”

SamarbejdeUddannelser Efter- og

videreuddannelser

Forskning

Centralt content team

Redaktør

Bygnings-
ingeniør

Fysio-
terapeut

Lærer Etc.



SEO Træning 
Generel intro til SEO + oplæring af stakeholders
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Få buy in i organisationen
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27

Start med små projekter med 

stor sandsynlighed for succes 

De projekter kan så bane veje for 

større projekter og budgetter



Best Practice SEO tilgang
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Best Practice tilgang til SEO arbejdet

Ongoing

Reporting

Teknisk

support

Indholds-

optimering

Conversion

Rate

Optimisation

Link

Building

Tracking

setup

Teknisk implementering

Teststrategi

Løbende A/B og multivariabel

Teknisk sparring

Teknisk implementering

Analytics implementering

Sparring om indhold

Indholdsudvikling

Løbende indholdsrevision 

Løbende link building

Udvikling af link bait

Monitorering af link-profil

Håndtering af indholdselementer

Uploading og posteringer

Monitorering af SERP

Løbende rapportering

Eks. ranking, trafik og effekt

Integreret SEO og PPC

Offsite

Onsite

Keyword-

analyse

Konkurrent-

analyse

Potentiale-

vurdering

Pre

Long-tail keyword analyse

Keyword søgepotentialer

Vurdering af keyword værdi

Vurdering af potentiale

Værdisætning actions 

Målsætning af SEO indsats

Identificering af konkurrenter

Analyse af link profil

Ranking-analyse

Hvor er potentialet

på søgemaskinerne?

Teknisk

analyse

Indholds-

strategi

Skrive-

guidelines

Onsite

SEO parametre vurderes

Prioriterede indsatsområder

Teknisk implementering

Guidelines for tekster

Guidelines for billeder

Guidelines for video

Keyword-mapping

Udvikling SEO content sider

Løbende indholdsudvikling

Hvordan optimeres websitet

og indholdet på websitet?

Link Building strategi

Digital Assets

Management

Social Media

integration

Offsite

Link-profil analyse

Identificering af link emner

Bygning links

Udvikle social media assets

Indholdsudvikling

Guidelines for SEO tiltag

Lokal optimering af aktiver

Forbedring af SERP

Herunder sociale signaler

Hvordan optimeres indhold

og links rundt omkring websitet?



Keyword strategi

Metrics
Search type

SERP features

Søgevolume

Ranking

CTR

Kliks

Potentiale

…

Keyword Keyword gruppe(r) Landing page(s)

Fokusområder pr. fakultet – keyword grupperinger

Centraliseret Keyword Analyse



PR
Influencer liste

Udvalgte medier

Generiske keywords

Keyword strategi - Keywords til URLs

Keyword strategi

Centraliseret Keyword Analyse

Website
Keywords

Keyword groups

Produkter / brands

URLs

Vigtigste landing pages

Most wanted response

Emner / FAQs

Subsites
Keywords

Keyword groups

Produkter / brands

URLs

Vigtigste landing pages

Most wanted response

Emner / FAQs

Social
Keywords

Keyword til platforme

Vigtigste landing pages

Most wanted response

Emner / FAQs

Centraliserede fokusområder – keyword grupperinger



Indhold – Hvilket indhold mangler I?

Eget

indhold

Konkurrent

indhold

Content GAP



Få identificeret alle søgninger i beslutningsprocessen

Overvejer
Opgradering

Har brug
for opkvalificering

Har brug for 
et andet kursus

Undgå
churn

Forlod
funnel
(igen)

Priser på
uddannelser

FAQ

Ansøgnings-
skema

Ønsker (mer-)
uddannelse

Tlf
opkald

Forlod
funnel

Interesseret 
i uddannelse (igen)

Brand 
sammenligning

Sammenlign 
priser



FAQ: Input fra studievejledning

• Hvad bliver du/I typisk spurgt om?

• Hvilke henvendelser får I typisk ind 

via mail/tlf?

• Hvor går kommende elever typisk i 

stå?

• Hvad er kommende elever mindst 

glade for?

• Etc.
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Hvad får jeg (som [kommende] studerende)?
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Skriv til mig - et (faktisk) menneske
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Fjern alle de barrierer eller hindringer jeg har

(som [kommende] studerende)



Indholdsstrategi – hvorfra kommer indhold?

Keyword

analyser
Research Trendanalyser

Studie-

vejledning
Studerende Undervisere

Forskning Partnere Internationalt
Sociale 

medier
Konkurrenter Åbent hus

Studiedage Andet..



Publiceringskalender

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt

Content spor 1

Content spor 2

Content spor 3
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Eksempler på (Buy in) optimeringer..



Content playbook – interne guidelines
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Struktureret arbejde med FAQ indhold for at opnå 
featured snippets - +30% CTR
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Struktureret arbejde med videoindhold har løftet
engagement væsentligt
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Struktureret arbejde med optimering af billeder
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Struktureret optimering af Google My Business
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SEO Skalering

Hvad arbejder vi med nu?
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Load speed udfordringer ift. Core Web Vitals

https://resolutionmedia.dk/2021/05/12/core-web-vitals-4-ud-af-5-danske-virksomheder-er-ikke-klar-til-vigtig-google-opdatering/

https://resolutionmedia.dk/2021/05/12/core-web-vitals-4-ud-af-5-danske-virksomheder-er-ikke-klar-til-vigtig-google-opdatering/


Synergierne mellem SEO og Paid Search

SEO PPC Synergier

Hvordan kan vi bedst muligt udnytte synergierne?

• Supportere brand

• Keyword research synergier (eks. Identificere Paid Search 

keywords med høj performance men lav SEO værdi)

• Taktisk brug af budskaber fra PPC programmet til at løfte SEO 

Performance

• Importere best practice learnings fra PPC programmet (e.g. 

budskaber, landing pages, tilbud osv.) på de organiske entry

pages

1 + 1 = 2+



Search intent analyse

Types of Searches – score 0-3

Research Local Intent Answer intent

Contains zero result 
snippet / Featured 
Snippet
Knowledge 
carousels 
People also ask
Knowledge panel / 
Contains wikipedia
box
FAQs

Shows 3 pack
shows 2 pack
shows one local 
pack (in knowledge 
graph)
Shows "find results 
about" and shows 
Directories
Shows "Discover 
more places" 

Carousels
Knowledge panel / 
Contains wikipedia
box with maps
Reviews in snippets
Hotels pack

Weather
calculator
Instant answer
sports score
Currency
Disaster 
Flights
Movie / Music 
knowledge graph
Movie / Music 

reviews

Transactional 

intent
Visual intent News intent Branded

>5 shopping results
=> 3 ads shopping
=> 3 ads regular
Ads bottom
Product 
presentation
YouTube / Google 
Play link as zero 
result

Image packs
Video packs
Video results only
Video - Featured

Top stories
Twitter stories

Homepage results 
with sitelinks
Shows brand 
knowledge graph
Shows brand with 
search box



Resultaterne…
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Hvorfor er SEO en succes hos uddannelsesinstitutionerne?
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Fordi der er en fælles entusiasme 

og spirende interesse på baggrund heraf
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Vi udfordrer tilgang og fokusområder…



Vi har skabt adskillige førstepositioner på vigtige 
uddannelsesretninger
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Vi har løftet trafikvolume markant
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Kilde: Search Console



Ranking resultaterne er eksploderet ift. – Share of Voice
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Grunduddannelser 

+344%

Efter- og 

videreuddannelser 

+1.102%



Sessions

+277%
CVR

+897%
Klik til optagelse.dk

+3562%
Nye brugere

+236%
Sider pr. session

+8%

..og resultaterne taler for sig selv.
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…men frem for alt 

er SEO nu en integreret del af dagligdagen



Få processen og 

målene på plads

3 ting du skal tage med hjem

63

Få buy in i 

organisationen

Skab entusiasme

Værdien af SEO er 

enorm når alle 

løber i samme 

retning



part of

Rasmus Himmelstrup

Managing Director, Resolution Aarhus

rasmus.himmelstrup@resolutionmedia.com

rasmus@seoanalyst.dk 

https://twitter.com/rasmusgi
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