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• Olivia Stokholm
• Arbejder til daglig i et datadrevet teknologisk, markedsføringsbureau

med fokus på kvalitet og resultater.

• CEO i digitalt bureau

• 14 års SEO erfaring

• Oplægsholder



Hvad står E-A-T for?

En opdatering Google lancerede i 2018

• Expertise

• Authoritativeness

• Trustworthiness



• ”Hvis jeg har trykken for brystet og åndenød, skal jeg ringe til lægen?”

• ”Hvorfor stiger min elregning”

• ”Hvad sker der i Ukraine?”

• ”Hvor får jeg det bedste realkreditlån?”

• ”Skal vi skilles?”

• ”Hvor kan jeg låne penge hurtigt..”

• ”Hvordan taber jeg mig”

• ”Hvordan bliver jeg gravid”

• ”Skal jeg flytte sammen med min kæreste?”

• ”Mit barn trives ikke i skolen”

• ”Jeg er ikke tilfreds med mit udseende..”

• ”Hvilket barnesæde er det sikreste til bilen?”

Eksempler på E-A-T relevante søgninger



Eksempel på ikke E-A-T venligt svar



Eksempel på E-A-T venligt svar



E-A-T i kunderejsens perspektiv

• Facebook/Instagram: Organic & paid

• LinkedIn: Organic/paid 

• SEO

• Google: YouTube ads

• LinkedIn Paid Ads

• Facebook Ads

• Google Ads

• Content & SEO

• Google Ads Display Remarketing

• Social Ads Retargeting

• SEO

Awareness

Retargeting

Drive 

loyalty

Awareness

Interest

Action



YMYL – Your Money Your Life

• Your Money or Your Life er content som, hvis skrevet forkert, kan have direkte
effekt på læserens livsglæde, helbred, sikkerhed eller økonomi.

• Google lancerede E-A-T som har øget fokus på sider især indenfor sundhed, 
jura, finansielt eller tilsvarende komplekse emner.

• Din side kan også kategoriseres som YMYL hvis man giver læseren råd, der skal
hjælpe dem med at tage en vigtig beslutning.

• I virkeligheden gælder det alle sites – når man sælger produkter på din 
webshop til forbrugere er korrekt information også kritisk. Hvis du fx tager
imod betalinger på din webshop, håndterer du også følsom data fra læseren / 
brugeren jvf. Google. 



Den offentlige

sektor:

Folkeafstemninger, 

folketingsvalg, 

kommunevalg, de 

sociale

myndigheder, 

corona, lovgivning

o.lign. 

Nyheder:

Forretning, videnskab, politik, 

teknologi

Sundhed og medicin:

Hospitaler, 

sundhedssider, 

kosmetiske indgreb, 

m.v.

Den finansielle

sektor:

Skat, pension, 

investeringer, lån, 

forsikring, banker, 

ejendomsmæglere, 

håndtering af

kreditkort på fx

webshops, m.v.

E-A-T

2018



De vigtigste elementer når det kommer til E-A-T

Beneficial Purpose Ekspertise

Eksperter med relevant erfaring

Kilder og facts

Autoritet

Thought Leadership

Links

Autoritet

Brand mentions

Troværdigheden findes i indholdet, eksperterne og matchet mellem andre kilder

User-centered

Purpose for læseren

Indholdet hjælper læseren

Kilde til vidensdeling

Forfatter og ‘brand’ mentions

Nyhedsværdi



Man behøver ikke være i top 3 af eksperter for at få 

E-A-T værdi

Google har en undtagelse som hedder ‘Everyday expertise’.

Det kan eksempelvis være en person, som har oplevet psykisk sygdom
tæt på livet, og derfor ikke har en formel uddannelse men har erfaring
indenfor området.



Eksempel på ”Everyday expertise”

• Julie fortæller sin historie om psykisk sygdom

• Google forstår at Julie er en “Everyday Expert” grundet personlige
oplevelser og ikke nødvendigvis faglig erfaring

• “Everyday Expertise” er således at begreb der kan øge jeres E-A-T 
værdi såfremt man ikke kan bruge faglige afsendere af sit indhold



Eksempler på YMYL sider

Findbank.dk

Datatilsynet

Sundhed.dk

AK-

Nygart



Eksempler på YMYL eksperter

Susanne Søndahl

Wolff, e-boks.com

Børge Thomsen, Netdoktor

CEO i Danske Bank

Direktør i Sundhedsstyrelsen



Eksempel på ikke-YMYL eksperter

• Ingen forfatter / Brug af forfatter

• Ingen troværdig forfatter (Navnet er fiktivt eller irrelevant)

• Brand mentions / Kendskabsgrad

• Ingen brug af ‘Fresness faktoren’



Eksempel på YMYL

eksperter

• Belysende artikel

• Objektivitet

• Relevant biografi bag forfatteren



Authoritativeness



Autoritetskabende aktiviteter

• Brand mentions

• Autoritet fra relevante medier

• Links

• De fleste offentlige digitale løsninger
har i forvejen stor autoritet



Kampagnesites i det offentlige

Konkret eksempel fra en styrelses kampagneside



Kampagnesites i det offentlige

Konkret eksempel fra styrelsen selv



Brand mentions og autoritet fra

relevante medier

At skabe en virksomhed der nævnes 
organisk, uden der behøver at følge et 
link med, skaber autoritet.



Links skaber autoritet

Relevans og autoritet fra domæner, en 
geometrisk udvikling og en blandet 
linkprofil understøtter autoritetet for 
ethvert website.



Trustworthiness



Troværdighed i indhold, website og facts

Reddit Sundhed.dk

Ikke-gennemtjekket indhold = Mindre troværdighed Gennemtjekket indhold = Mere troværdighed



HTTPS CERTIFIKATER

Enkryptering af fx kampagnesider
hører under ‘Trust’

Ikke nok med at Google vil blackliste
en side uden HTTPS certifikat, er det 
heller ikke positivt ift. SEO og E-A-T. 
Ved at have SSL slået til, sikrer vi os
at brugerens besøg på sitet er 
enkrypteret og på den måde sikker.



Har du tjekket dine eksperter?



Et baggrundstjek betyder meget



Er E-A-T en ranking factor?

E-A-T er ikke en direkte ranking factor. Men signalerne, som bruges til at måle
ekspertise, autoritet og troværdighed, er en del af beregningen. I februar 2019 kunne
man læse med i Google’s seneste whitepaper, om troværdigt indhold, hvor E-A-T 
bliver omtalt som et betydningsfuldt emne ift. rankings.

I Google’s nuværende Search Quality Guidelines finder man også at E-A-T nævnes
ikke mindre end 137 gange.



Har E-A-T indsatser nogen effekt?

SaaS case før og efter E-A-T opdateringer, 2017 – 2019.
Kilde: https://www.mariehaynes.com/



Opsummering:

Sådan kan du arbejde med E-A-T

Freshness faktor

E-A-T

Troværdighed

Objektivitet Autoritet NyhedsværdiEksperter

Kilder



E-A-T huskelisten

1. Brug altid en ‘Sidst opdateret’ i dit indhold for 
Freshness Faktor

2. Benyt en YMYL ekspert eller hverdagsekspert som 
afsender

3. Inkludér gerne citater med fulde navne og erhverv, på 
fagpersoner

4. Skab autoritet via presse, brand mentions og links. 
Især ved kampagnesider.

5. Brug enkrypterede forbindelser

6. Inkludér kilder så meget som muligt

7. Belys temaet fra alle vinkler – gør artiklen objektiv

8. Arbejd med content clusters – det bidrager til 
relevansen

9. Link altid til flere, relevante artikler



Q&A


