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Program
1. Velkomst 

2. Søgemaskineoptimering 

3. Google Anlytics 

4. Pause 

5. Video



Velkomst og Intro



Seismonaut
Vi hjælper virksomheder med at finde vej i den digitale 
verden.







Vi skal igennem ret 
meget i dag - sig til, hvis 
vi skal tage en pause!



Men hvem er I?
Navn, virksomhed og erfaring SEO, Analytics og video?



Sådan bliver din 
hjemmeside fundet - 
søgemaskineoptimering
(SEO)



http://palloc.com/ios-7-wallpaper-widescreen.html

Organisk Sponseret

“Almindelig Google” 
Baseret på “værdi” 

SEO 

“Reklamer” 
Baseret på kvalitet
Men også budget

Earned Paid

http://palloc.com/ios-7-wallpaper-widescreen.html


75 % af alle klik går til organiske, ikke 
betalte, resultater

Kilde: Hubspot, http://www.slideshare.net/HubSpot/the-state-of-seo-and-internet-marketing-in-2012

http://www.slideshare.net/HubSpot/the-state-of-seo-and-internet-marketing-in-2012?from_search=10


Sådan virker det
• Google læser alle hjemmesider (sådan cirka) 

• “Crawler-robot” 

• Kigger på hvert enkelt ord 

• Tæller links ind og ud 

• Vægter værdien af links 

• Placering ud fra den værdi



Step 1: Træf en 
afgørelse om jeres niche
• Hvad vil I findes på? Brug det sprog hele tiden! Fx 

“bondegårdsferie”, “rideferie” eller lignende. 

• Få links til jeres side, som handler om det rette indhold. 
“Linksektioner” fra kolleger er næsten uden værdi. Links 
fra store sider er rigtig gode. 

• Forsøg at holde hver side til et emne, sådan at Google 
kan lære “godt, den side handler om…”









Hvorfor er niche-valget så 
vigtigt?

• Google er blevet klog - den er ligeglad med jeres 
“keywords”. 

• Brug de ord, I vil findes på, i sammenhæng. Skriv om 
jeres emne på siden (fx “bondegårdsferie” etc.) 

• Brug nyhedssektioner, blogs og god prosa. Google 
elsker friskt indhold - hele tiden.



Der er dybest set ikke noget, der hedder 
søgemaskineoptimering mere. 
Bare følg regler om webtekst, og lav godt 
indhold! Vi vender tilbage til selve 
udformningen senere, men her er 
essensen…



Sæt teksten rigtigt op
• Brug gode overskrifter 

• Underoverskrifter 

• Punktopstilling 

• Afsnit 

• Links 

• Evt. fremhævning



Husk Google er personlig
• Du ser ikke det samme, som din nabo. Det 

afhænger af din historik. 

• Brug: http://isearchfrom.com/ 

• Så kan du lade som om, du kommer fra andre 
steder.



Vi vender tilbage til “det gode 
indhold” om et øjeblik - men der er lige 
én kode-ting, som stadig er vigtig!



Husk de kedelige koder
• Det vigtigste er indhold - men husk felter i dit CMS 

som fx “ meta description” og “keywords”. Op til 165 
tegn. 

• Description =  

• Modsat denne =



Udskifte med museumseksempler, når 
deltagerlisten er klar.



Udskifte med museumseksempler, når 
deltagerlisten er klar.



Opgave: Lav en hurtig søgning på 
jeres navn med isearchfrom.com - 
hvad står der i jeres beskrivelse?

http://isearchfrom.com


Sidens opbygning



Hvad er landing-
pages?



http://palloc.com/ios-7-wallpaper-widescreen.html

Hvis du 
fremhæver for 
meget, så taber 
du brugerne.

http://palloc.com/ios-7-wallpaper-widescreen.html


http://palloc.com/ios-7-wallpaper-widescreen.html

Du skal udvælge og 
begrænse.

Hvis du 
fremhæver for 
meget, så taber 
du brugerne.

http://palloc.com/ios-7-wallpaper-widescreen.html


http://palloc.com/ios-7-wallpaper-widescreen.html

En landing page skal føre brugeren gennem

Awareness

Consideration

Close

http://palloc.com/ios-7-wallpaper-widescreen.html


http://palloc.com/ios-7-wallpaper-widescreen.html

Brugeren skal 
konvertere - udføre 
den handling, vi 
ønsker

http://palloc.com/ios-7-wallpaper-widescreen.html


En kendt opbygning
• En fængende, SEO-venlig overskrift 

• Et lækkert billede eller to 

• En detaljeret, men læselig tekst 

• Gerne punktopstillinger 

• Et tydeligt “call-to-action” 

• Kontaktinformation 

• Tillidsskabende elementer som testomonials



Eksempel



http://palloc.com/ios-7-wallpaper-widescreen.html

En landing page skal svare 
til brugerens forventning 
- gerne overstige, men 
aldrig undergå.

http://palloc.com/ios-7-wallpaper-widescreen.html


Menustruktur er også vigtig

• Google “giver point” for, at mennesker kan finde 
rundt på din side, og finder den relevant. Derfor er 
det vigtigt, at din menuer giver mening. 

• Er dine punkter korrekt sat op? 

• Giver de mening for brugerne?



Få en ven / kollega / fjende til at søge efter 
et element på din side. Be ham / hende tale 
hele tiden, og forkare tanker undervejs.  

Har undersiden alt den information, de vil 
have? Er de nødt til at forlade siden(!)?

Tænke-højt-test

• Pris 
• Detaljer 
• Kontaktinfo



Eksempel på søgning
• En familie på fire skal på efterårsferie i tre 

dage. 

• Hvornår er der åbent? 

• Hvad koster det? 

• Er det ekstra oplevelser i ferien? 

• Hvordan kommer de i kontakt med jer, hvis de har 
spørgsmål?



http://palloc.com/ios-7-wallpaper-widescreen.html

Husk alle platforme - test over det hele

http://palloc.com/ios-7-wallpaper-widescreen.html


Introduktion til 
Google Analytics
Verdens mest brugte hjemmesidestatistik



Hvad er GA?
• GA er et gratis stykke software, som kan spore 

aktivitet på en hjemmeside 

• En lille kodestump lagrer brugerens information, 
og tillader webmasteren at læse den 

• Kodestumpen skal installeres, førend man kan bruge 
GA til noget som helst 

• GA kan bruges sammen med mange andre Google-
produkter, fx Adwords og Webmaster Tools



GA kan ikke bruges, hvis ikke man har 
installeret sporingskode på sin hjemmeside 

Se: http://bit.ly/igangmedga

http://bit.ly/igangmedga


Analytics-forsiden

Source:



Analytics indeling
• GA er inddelt i forskellige emner 

• Overskrifterne er:  

• Realtid 

• Målgrupper 

• Kunderhvervning 

• Adfærd 

• Konvertering



GA kan rigtig meget
• Hvor kommer de besøgende fra i verden? 

• Hvilken browser bruger de? 

• Er de på mobil eller PC? 

• Hvordan er deres færden på siden? 

• Hvordan bliver de ledt til siden? 

• Hvilke undersider er mest populære?



Demo



Om brugerne
Hvad kan vi lære om vores brugere?



Lær om dine besøgende
• Viden om de besøgende er godt til både at 

videreudvikle indhold og til at lave nyt indhold. 

• Analytics hjælper med at give et prej i en retning, 
men husk altid selv at tænke videre



Hvor mange besøg er der?

Source:

Husk at vælg dato hver gang!



Hvor er de besøgende fra?

Source:



Hvilken browser bruger de?

Source:

Det er vigtigt info i forhold til at sikre, at din 
side virker i de browsere, dine bruger benytter



Bruger de mobile platforme?

Source:



Hvilke telefoner bruger de?

Source:



Om trafik til siden
Hvordan kommer folk til siden?



Hvor kommer de besøg 
fra?
• At se på trafikkilder giver super info om, hvem der 

linker til dig, og hvem der evt. taler om dig. 

• Du kan følge linket “tilbage” til kilden, og se hvordan 
du er omtalt. 

• Husk sociale medier nogle gange er lukkede, og 
ikke giver detaljer.



Hvordan er kilderne fordelt?

Source:



Oversigt over alle kilder

Source:



Sider, som linker til dig

Source:



Klik på kilden for at se detaljer

Source:



Hvilke sociale medier får vi trafik fra?

Source:



Hvilke søgeord finde folk os gennem?

Source:



Indstik: 
Webmaster Tools



Problemer med søgeord
• Man kan desværre ikke længere se, hvilke søgeord 

de besøgende bruger 

• Det sker pga. af SSL (kryptering), altså at folk er 
logget ind på fx Gmail 

• Man kan komme uden om ved at bruge Webmaster 
Tools



Google Webmaster Tools

Source:



Webmaster Tools kan ikke bruges, hvis 
ikke man har vist, man er ejer af sin side. 

Se: http://bit.ly/webmasterredskab

http://bit.ly/webmasterredskab


Tilføj website
Skriv din webadresse ind



Bekræft du ejer siden



Vælg Alternative Metoder og Analytics
- såfremt du allerede har Google Analytics på din side



Se hvilke søgeord, din hjemmeside bliver 
fundet gennem samt, hvor mange procent så 

klikker ind på siden fra det søgeord
Source:



Se hvilke ord Google kæder 
sammen med siden

Source:



Tilbage til Analytics



Brugernes færden på 
siden
Hvilket indhold er populært?



Se hvilke sider brugerne 
færdes mellem
• Det er muligt at se, hvordan brugerne færdes rundt 

på siden. 

• Det kan give et prej om, hvorvidt din menuer og 
struktur giver mening for brugerne. 

• Men også om der er sider, hvor folk “strander”.



Hvordan bevæger brugerne sig på siden?

Source:



Hvilke underside er mest / mindst populære?

Source:



Hvilke sider lander folk på?

Source:



Hvilke sider forlader folk hovedsiden fra?

Source:



Sammenligning af 
data



Se hvordan det gik sidste 
år!
• Du kan sammenligne næsten alt data med en anden 

periode. 

• Det kan vise dig, om der er mere / mindre trafik i 
forhold til fx sidste sæson.



Sammenligning af data
• Du kan næsten altid sammenligne data for alle emner over tid 
• Du skal bare vælge en anden periode at sammenligne med oppe i 

højre hjørne.



Sammenligning kan give indblik i 
forandringer fra fx forrige sæson

Source:



Adwords og 
Analytics



Kæd Adwords og GA 
sammen

• Hvis du bruger Adwords aktivt, så kan du udveksle 
data mellem de to systemer. 

• Det sparer tid, og giver mere info til begge.



Først skal de to konti kædes sammen

Source:



Vælg din Adwords-konto (du skal have 
adgang med samme ID som til Analytics)

Source:



Det kan tage 24 timer før der er data

Source:



Nu er der nye funktioner i Analytics

Source:



Nu er der nye funktioner i Analytics

Source:



Og i Adwords - nu kan du 
også se besøgsdata der

Source:



Obs: Adwords skal have lov at bruge 
data fra Analytics 

Se: http://bit.ly/adwordsanalytics

http://bit.ly/adwordsanalytics


Og i Adwords - nu kan du 
også se besøgsdata der

Source:



Tre ting I skal have 
sat op
1. Sporing af mål 
2. Ekskludér dine egne besøg 
3. Spor søgninger på din side



Sæt mål



Det er en god ide, at sætte 
mål!
• Hvad vil du have, at brugerne gør på siden? 

• Hvordan skal de opføre sig? 

• Hvad skal de se? 

• Hvad skal de handle på?



Få besked om dine mål er 
opfyldt, fx:
• Besøgende bliver på siden mere end 3 minutter 

• Besøgende ser en bestemt side (fx “Tak for din 
booking”) 

• Besøgende udfører en bestemt handling



Opsæt mål

Source:



Opsæt mål

Source:



Hvor mange bliver fx på siden i over 3 min?

Source:



Source:



Source:



Se resultatet under “Mål”

Source:



Ekskludér dine egne 
besøg på din side



Du tæller selv med i 
søgninger
• Det er selvsagt usmart at optræde i dine egen 

søgestatistik. Du skal derfor sørge for at filtrere dine 
egne besøg fra.



Find først din IP-adresse 
ved at Google “my ip” - 
mens du er på arbejde!

Source:



Find først din IP-adresse 
ved at Google “my ip”

Source:



Indstil derefter filteret

Source:



Indstil derefter filteret

Source:



Skift til “trafik fra IP-adresserne”

Source:



Tilføj siden, filteret skal gælde for

Source:



Source:



Spor søgninger på 
din side



Det er smart at vide, hvad 
dine besøgende søger efter
• Det tillader dig at levere det rigtige indhold fra 

starten. 

• Det giver også ideer til nyt indhold.



Opsæt søgningssporing

Source:



Opsæt søgningssporing

Source:



Opsæt søgningssporing

Source:



Forespørgselsparameter?
• Plejer at være “q”, “s”, eller “search”. 

• WordPress = s 

• Magento = q 

• Drupal = search 

• Joomla = searchword 

• Umbraco = searchText, search, keyword, q



Find det selv sådan
Søg på din side, og se i adressen. Det første bogstav FØR 
“=“, så her er det fx “s” (uden citationstegn)



Se søgninger efter noget tid

Source:



Daglig brug af GA



Nu ved du meget om GA
• Nu skal du også huske at bruge det. 

• Næste slide er et bud på, hvordan du skal bruge det 
aktivt - de vigtigste (lette) data.



Din daglige rutine
• Hvor mange besøgende har der været sammenlignet med perioden 

sidste år? 

• Hvordan er besøgende fordelt på kilderne  søgning, direkte og social? 

• Hvilke sider linker til dig? 

• Hvilke søgeord finder folk dig gennem (Webmaster Tools)? 

• Hvilke sider er mest populær (sammenlign gerne med en anden 
periode)? 

• Bliver dine Mål opfyldt? Hvor mange % bliver over 3 minutter? 

• Hvad søger brugerne efter lige nu?



Video med 
mobilen

Daniel Ord Rasmussen 

Twitter: danielord



Først lidt historie





http://bit.ly/1TzMnWs

Almindeligt TV 720x405

http://bit.ly/1TzMnWs


http://bit.ly/1TzMnWs

Almindeligt TV 720x405

HD Ready

http://bit.ly/1TzMnWs


http://bit.ly/1TzMnWs

Almindeligt TV 720x405

HD Ready

Full HD

http://bit.ly/1TzMnWs

http://bit.ly/1TzMnWs
http://bit.ly/1TzMnWs


http://bit.ly/1TzMnWs

4k 4096 x 2160

http://bit.ly/1TzMnWs


Og hvad så?

• Teknik er ikke længere en begrænsning - det er 
“godt nok”. Næsten alle kan være med der. 

• Begrænsningen er i stedet indhold. 

• Tænkt altså mere på “historien” i klippet, end på lys 
og lyd.



At kommunikere 
med video
Sådan gør du



Det handler om at 
kommunikere en 
version af virkeligheden 
- ikke virkeligheden 

https://www.flickr.com/photos/pierofix/2451591110/



Tag det med, som vil 
virke på video. Ikke 
alt kan “oversættes”.

https://www.flickr.com/photos/pierofix/2451591110/



1.  Stå still! Bevæg ikke 
kameraet. Brug gerne stativ.

Source https://www.flickr.com/photos/ashtonpal/9624479689:

https://www.flickr.com/photos/ashtonpal/9624479689:


2. Fokusér ved at røre skærmen, 
hvor du vil fokusere. 

https://www.flickr.com/photos/vicphotos/8070461656

https://www.flickr.com/photos/vicphotos/8070461656


3. Start 10 sekunder før du skal 
bruge klippet og sluk først 10 
sekunder efter, du er færdig.

Source https://www.flickr.com/photos/moonjazz/2384890629/

https://www.flickr.com/photos/moonjazz/2384890629/


4. Vær obs på lyd - blæser det? 
Så gå i læ.

Source https://www.flickr.com/photos/warrenski/2529212700

https://www.flickr.com/photos/warrenski/2529212700


5. Husk lys - lys skal være 
bagved kameraet.

Source https://www.flickr.com/photos/82955120@N05/19855420062

https://www.flickr.com/photos/82955120@N05/19855420062


6. Film i samme niveau, som dit 
motiv. Børn = gå ned i knæ. 
Basketball-spiller: Find en 
skammel.

Source http://imgur.com/5mJXO5Z

http://imgur.com/5mJXO5Z


7. Lad være med at zoom’e. Det 
gør billedet grynet.

Source https://www.flickr.com/photos/loic80l/16341777600

https://www.flickr.com/photos/loic80l/16341777600


7 tips til video
1. Stå still! Bevæg ikke kameraet. Brug gerne stativ. 

2. Fokusér ved at røre skærmen. 

3. Start 10 sekunder før du skal bruge klippet og sluk først 10 sekunder 
efter, du er færdig. 

4. Vær obs på lyd - blæser det? Så gå i læ. 

5. Husk lys - lys skal være bagved kameraet. 

6. Film i samme niveau, som dit motiv. Børn = gå ned i knæ. Basketball-
spiller: Find en skammel. 

7. Lad være med at zoom’e. Det gør billedet grynet.



8. Husk at tage billeder fra flere 
vinkler. 

Source https://www.flickr.com/photos/neilarmstrong2/5309059230/

https://www.flickr.com/photos/neilarmstrong2/5309059230/


9. Husk nærbilleder - så har du 
noget, at klippe med.

https://www.flickr.com/photos/trombone65/14690654380

https://www.flickr.com/photos/trombone65/14690654380


10. Brug evt. en ekstern mikrofon - det 
gør lyden meget bedre. De er ikke dyre.

http://soundstory.ca/wp-content/uploads/2013/10/o-enheder.jpg

http://soundstory.ca/wp-content/uploads/2013/10/o-enheder.jpg


De 3 avancerede tips

• Husk at tage billeder fra flere vinkler.  

• Husk nærbilleder - så har du noget, at klippe med. 

• Brug evt. en ekstern mikrofon - det gør lyden meget 
bedre. De er ikke dyre.



Og så den vigtige: 
Vend kameraet rigtigt!
Undgå vertical video syndrome





Sådan “framer” du 
• Brug “rule of thirds” - del dit billede op i tredjedele. 

Bredformat virker bedst, når motivet er i siderne - 
ikke i midten.



Prøve med 
timelapse-klip



http://palloc.com/ios-7-wallpaper-widescreen.html

Brooklyn Museum 
https://www.youtube.com/watch?v=VraWhAytjuk

http://palloc.com/ios-7-wallpaper-widescreen.html
https://www.youtube.com/watch?v=VraWhAytjuk


Følg tilblivelser eller 
bag-scenen “events”



Brooklyn Museum 
https://www.youtube.com/watch?v=hJ8gE0eVCII

https://www.youtube.com/watch?v=hJ8gE0eVCII


Leg med indholdet



Nationamuseet 
https://www.youtube.com/watch?v=ZYABIDt5jko

https://www.youtube.com/watch?v=ZYABIDt5jko


Vær ikke bange for at 
fortælle en hel historie



Tenement Museum 
https://www.youtube.com/watch?v=0ubT9jz2xIQ

https://www.youtube.com/watch?v=0ubT9jz2xIQ


Opgave: Find tre ideer til 
videokoncepter sammen 
med din sidemand



Redigering af video



Videoredigering

• Professionel redigering af video er svært - det er en 
hel uddannelse! 

• Men “til husbehov” er ikke nær så slemt. 

• Det er blevet MEGET lettere med iPads, iPhones 
osv. 

• MEN! Det er stadig bedre, hvis du kan lade være…



Fordele ved one-take

• Ingen redigering, ingen koordinering af lydspor, ingen 
overvejelser over dækbilleder, nærbilleder, totaler… 

• One-take kan uploades med det samme, direkte fra 
telefonen.



Fordele ved redigering

• Mulighed for mere komplekse historier. 

• Mulighed for at klippe til billeder af noget, som man 
taler om. 

• Mulighed for at rette småfejl. 

• Mulighed for redigering af lydniveauer og lign.



Min anbefaling: 
iMovie på iPad

• Gratis for de fleste (ældre enheder = 30 kr.) 

• Kan lave musik, billeder, tekster… 

• Meget let at bruge, og kan uploade direkte til nettet. 

• Findes også til iPhone - et sværere at bruge pga. 
den lille skærm.



Dernæst: iMovie på Mac

• Der er ikke så meget at gøre ved det - billeder og 
film er lettere at redigere på Macs. Programmerne er 
indbygget. 

• Kan det samme som iPad, og mere til. 

• Let sværere at bruge.



Så: Movie Maker i 
Windows

• Movie Maker er et stykke ældre software (2012), 
som er gratis for Windows-brugere. 

• Fungerer nogenlunde til simpel redigering, men er 
ikke af så høj kvalitet som Apple-produkterne.



Hvad med Android?

• Der er ikke længere en standard videoredigerings-
app på Android. 

• Et par forslag: KineMaster og Magisto



Demo: iMovie



Opgave: Find en ven med en 
iPad eller iPhone og sæt tre klip 
sammen i iMovie 

(download iMovie, hvis du ikke 
har det)



Afsluttende forslag: Lav en 
serie af dummies

• En “dummy” er et øve-program, hvor alt er rigtigt 
lavet. Det skal bare aldrig vises. 

• Lav et par klip, som du ville lave dem rigtigt, men se 
dem som interne øvere, som du kan vise kollegerne.  

• Få lidt feedback, finpuds din teknik og ideer, og 
begynd så at lave rigtige eksterne vidoer.


