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● 8 års erfaring med 
søgemaskineoptimering

● Hjulpet flere større virksomheder 
nationalt og internationalt

● Nummer 1 på søgeordet “linkbuilding”



Hvad er linkbuilding?
En kort gennemgang 



Så hvad er linkbuilding?
● En SEO-teknik (og den er effektiv!)
● Googles måde at crawle på
● Bygger troværdighed mellem sider
● Genvej til bedre organiske placeringer



Sådan er links opbygget

• <a href=”https://www.hjemmesidenavn.dk”>Min ankertekst</a>

• Link-sti: Den sti man kommer ind på, når man klikker

• Ankertekst: Den tekst brugerne ser 

https://www.hjemmesidenavn.dk


Hvad betyder links for Google?

• Via links danner Google et spindelvæv (deraf navnet ‘crawling’)

• Hvor højt en hjemmeside skal rangere

• Page Rank → Opkaldt efter Larry Page, én af Googles grundlæggere



Linkbuilding-
værdier



Page Rank 
● Højere Page Rank = Bedre placeringer på Google
● Hvordan får du en højere Page Rank?

○ Troværdige, stærke og relevante links
● Hvordan tjekker du din hjemmesides Page Rank? 



Ahrefs
● Overskueligt værktøj (min personlige favorit)

Hvorfor og hvad kan du se?
● Linkprofil
● Referring domains
● Backlinks
● Dofollow
● Nofollow  



Ahrefs: Referring Domains



Ahrefs: Backlinks



Ahrefs: Dofollow og Nofollow
● Dofollow

○ Videregiver linkværdi til din side
● Nofollow

○ Videregiver ikke direkte linkværdi, men gør linkprofilen naturlig og du kan 
differentiere dine ankertekster



Ahrefs: UR og DR
● UR (URL Rating)

● DR (Domain Rating)



Ahrefs: URL Rating
● UR er den enkelte URLs styrke
● Viser styrken af backlinks til den enkelte URL
● Bedre UR = Tendens til bedre placeringer på den enkelte UR 



Ahrefs: Domain Rating
● Domænets styrke i forhold til referring domains
● Hvordan måler Ahrefs domænets styrke?
● Højere DR = Højere styrke på dit domæne som link til 

andre (som udgangspunkt)
● Tjek altid kvaliteten af de referring domains, da der kan 

ligge spamlinks eller links af dårlig kvalitet heri



Ahrefs: Trafik
● Trafik er en stor troværdighedserklæring i Googles øjne
● Organisk trafik = gode placeringer
● Google + brugerne bestemmer dine placeringer

= Dit domæne er relevant 



Ahrefs: DR og UR + trafik
● Skaber tilsammen sidens styrke og troværdighed på 

Google
● Mere trafik = mere godkendelse fra Google + brugerne



Majestic
● Måler relevans og troværdighed på referring domains - Trustflow

● Business/Textiles
● Sports/Organizations
● Sports/Golf
● Computer/Internet



Ahrefs og Majestic
Ahrefs
● Styrke af links

○ URL Rating
○ Domæne Rating
○ Trafik

Majestic
● Relevans af links

○ Trustflow



TEST: 
Vurdering af 
linkets værdi



Hvilket link er bedst til søgeordet kjole?
     Boozt.com     Zalando.dk



Hvilket link er bedst til søgeordet løbesko?
     Boozt.com     Zalando.dk



Vurdering af 
linkets værd



Ahrefs og Majestic
● Brug Ahrefs til at tjekke 

styrken på domænet 

Overordnet overblik



Ahrefs og Majestic
Tjek backlinks og domæner manuelt



Ahrefs og Majestic
Ønsker du kun danske links?
● Sortér i menuen efter danske links + dofollow-links



Linkværdi
UR = Bedste linkværdi
DR = Næstbedst linkværdi, men typisk altid højere end UR
Referring pages = 10 sider med 2 links hver = 20 backlinks

Derfor er DR altid den foretrukne variabel, når I skal vurdere et links 
direkte værdi



Brug af 
ankertekster



Hvad er ankertekster?
● Det ord eller den sætning der bliver linket igennem fra side A til side B

Lad os tage et eksempel

● Her finder du de bedste rødvine

Ankertekster findes både internt og eksternt
● Du kan altså linke fra én underside på din hjemmeside og til en anden
● Du kan også linke ud af dit domæne og til andre sider link swap
● .. Og andre kan naturligvis linke til dig 



Et eksempel på en ankertekster: Internt 
● “Reflekser”

○ Henviser til en ny side på samme domæne om reflekser



Et eksempel på en ankertekster: Eksternt
● “How to clean your cat’s ears”

○ Henviser til et nyt domæne om, hvordan man renser ørerne på sin kat



Skabelon til ankertekster
● 50% Brand/URL-ankertekster

○ Adtention.dk

● 25% Niche-relaterede ankertekster
○ Hjælp til SEO, køb hjemmeside, hvad er Google Ads

● 10% Exact match
○ Digitalt bureau

● 15% Generiske ankertekster
○ Her, læs mere, gå til hjemmeside



Gode råd til dine ankertekster
● Undersøg altid konkurrenternes 

ankertekster med Ahrefs.com

● Skabelonen til ankertekster kan afvige 
fra niche til niche



Former for 
linkbuilding



White Hat
● Best practice

● Følger altid Googles retningslinjer

● Ingen “straf” fra Google

● Mest tidskrævende 
○ Det tager derfor også længere tid, før du ser resultater

● Giver de bedste resultater



Black Hat
● Modstrider Googles retningslinjer

● Snyder sig til bedre placeringer

● Hurtige resultater

● Sværeste SEO-disciplin

● Stor risiko for manuel straf fra Google
○ F. eks at blive blacklistet fra SERP’en



Eksempel: Black Hat
● Udelukkende links fra spam blogs eller PBN-sider

● “Crash and burn”-sider

● Parasite-linkbuilding (Amazon affiliate-sider)



White Hat vs Black Hat
● White Hat linkbuilding

○ Ønsker at forbedre brugeroplevelsen (user experience)

● Black Hat linkbuilding
○ Er ligeglad med brugeroplevelsen
○ Ønsker kun at opnå hurtig og høj rangering 

MEN! 
Den gode brugeroplevelse betyder mere og mere i Googles algoritme. 
Derfor vil Black Hat også blive sværere at skjule.



Grey Hat
● Kombination af Black Hat og White Hat

● Bedst i forhold til tid og resultat

● Potentiel fare for at blive straffet af Google

● Manuel straf på dine søgeord



“Førhen var man 
ligeglad med hvilke 
links man fik, så kom 
Penguin”

Mikael Sørensen



Teknikker til
linkbuilding 



4 effektive strategier til linkbuilding
● Anbefalinger

● Broken links

● Brand-omtale

● Gæsteblogging



Teknik 1
Anbefalinger

Sværhedsgrad

2/5

Gennemsnitlig succes

30%



Teknik 1: Anbefalinger
● Få et link fra et online-produkt eller en service, du reelt bruger
● Du tilbyder ejerne af produktet eller servicen en anmeldelse af 

deres tjeneste til gengæld for et link

Hvad kan det være?
● IT-system
● Optimeringsværktøj til marketing
● Onlinekursus 



Teknik 1: Anbefalinger - Gode råd
● Det skal være relevant for din branche

● Det skal være noget, du har et reelt kendskab til og bruger eller har brugt

● Du kan også afprøve noget gratis 
○ Mange tilbyder prøveperioder

● Det du skriver skal naturligvis være troværdigt, sandfærdigt og positivt 



Teknik 1: Anbefalinger - Sådan gør du
● Kontrakt udbyderen af det produkt eller den service, du kunne tænke dig at anmelde
● Virksomheden takker med al sandsynlighed ja til en anbefaling 
● Du skriver dét, du bedst kunne lide ved deres produkt eller service

○ Hvad tiltalte dig, da valget faldt på netop X?
○ Hvad kunne du bedst lide ved produktet/servicen?
○ Hvordan har produktet/servicen hjulpet dig?
○ Har du opnået specifikke resultater?

● Medgiv også din personlige anbefaling

Skriv det så rosende og positivt, at de ikke kan undgå at bruge det på deres 
hjemmeside



Teknik 1: Anbefalinger - Eksempel

Adtention.dk



Teknik 2
Broken links

Sværhedsgrad

4/5

Gennemsnitlig succes

5-10%



Teknik 2: Broken links
● Handler om at finde sider, der linker til døde 404-sider
● Skriv om emner andre har slettet, men der stadig er stor 

efterspørgsel på.



Teknik 2: Broken links - Sådan gør du 
(Ahrefs + Webarchive)
● Brug ‘content explorer’ i Ahrefs
● Sortér efter 404-fejl
● Brug Webarchive
● Undersøg disse siders backlinks
● Kontakt disse sider med opdateret indhold



Teknik 2: Broken links - Sådan gør du (Ahrefs)
● Søg på søgeord i ‘content explorer’ i Ahrefs



Teknik 2: Broken links - Sådan gør du (Webarchive)
● Brug Webarchive og indsæt 404-fejlen
● Brug arkivet til at se, hvilket indhold der er på siden
● Nu ved du, hvad dit nye indhold skal handle om



Teknik 2: Broken links - Sådan gør du (Ahrefs)
● Vælg ‘backlinks’
● Vælg ‘vis alle backlinks’ i bunden 

Ahrefs: Content explorer



Teknik 2: Broken links - Sådan gør du (Ahrefs)
● Relevante sider der linker til 404-sider
● Kontakt disse sider med dit indhold

Ahrefs: Alle Backlinks



Teknik 3
Brand-omtale

Sværhedsgrad

1/5

Gennemsnitlig succes

50%



Teknik 3: Brand-omtale - Sådan gør du
● Undersøg om samarbejdspartnere eller andre på nettet før har 

nævnt dit produkt eller dit brand 
● Brug denne kommando på Google:

○ intext:”ditbrand”-inurl:”ditbrand.dk”
● Opsæt Google Alerts på dit brand 
● Søg på dit logo på Google Image Search

https://www.google.dk/alerts


Teknik 3: Brand-omtale - Sådan gør du (Step 1)



Teknik 3: Brand-omtale - Sådan gør du (Step 2)
1. Vælg en reel side
2. Sig de skal kvittere med link nu når de bruger dit brand



Teknik 3: Brand-omtale - Google Alerts
● Gå ind på www.google.dk/alerts
● Opret en underretning
● Hver gang dit brand bliver nævnt, får I 

en email 
● Kontakt de relevante sider

http://www.google.dk/alerts
https://docs.google.com/file/d/1qCl4SFBFOwVEdcC_rDc8utqcqMUXwsSV/preview


Teknik 3: Brand-omtale - Google Image Search
● Upload dit logo til Google Images
● Vælg ‘værktøjer’ → Søg efter billeder → Vælg herefter ‘ligner’



Teknik 3: Brand-omtale - Kontakt og pris
● Skriv til de virksomheder eller bloggere, der har skrevet om dit brand eller brugt dine 

produkter, og bed dem om at kvittere med et link til din hjemmeside
● Blogs vil typisk gerne have en lille skilling for at gøre det
● Samarbejdspartnere gør det langt de fleste gange gratis 



Teknik 4
Gæsteblogging

Sværhedsgrad

4/5

Gennemsnitlig succes

60%



Teknik 4: Gæsteblogging 
● Denne teknik går ud på at skrive indhold for andre på deres side
● Google skrev på Twitter, at gæsteblogging er blevet et “no-go”, fordi det er blevet 

for “spammy”

Google har dog siden forklaret sig



“There are still many good 
reasons to do some guest 
blogging (exposure, branding, 
increased reach, community). 
Those reasons existed way 
before Google and they will 
continue into the future.”

Matt Cutts
Tidl. Head of Google’s Spam Team



Teknik 4: Gæsteblogging 
● Skriv selv eller outsource et blogindlæg, men indholdet skal være et mesterværk

○ Dvs. at du skal bidrage med ekspertviden, skrive indhold der er svært 
fremkommeligt andetsteds, er baseret på unik research eller bare virkelig godt 
skrevet 

● Bedre resultat = Flere besøgende til din side (som er en bonus udover linkværdien)
● Denne taktik virker bedst med engelske links og indhold. Den danske metode 

kaldes dog også for outreach. 



Teknik 4: Gæsteblogging - Sådan gør du
Skriv følgende kommandoer på Google

Engelsk
● Søgeord + “guest post”
● Søgeord + “contribute”
● Søgeord + “submit an article”
● Søgeord + “guest author”

Dansk
● Søgeord + “blog”
● Søgeord +”tips”
● Søgeord + “guide” 



Teknik 4: Gæsteblogging - Pris
● De fleste engelske muligheder er gratis i bytte for godt indhold
● De fleste danske sider kræver et lille budget, da mange danskere har 

fundet ud af, at de kan tjene penge på det



Teknik 4: Gæsteblogging - Sådan gør du
● Når du laver outreach, så gør 

som vi gennemgik med 
anbefalinger

Eksempel 
● Kun relevante links
● Nofollow kan bruges
● Link tilbage hvis det er 

relevant for dine brugere (= 
højere succesrate)



Opsummering af alle 4 teknikker
● En høj domænerating er godt, men linket skal også være godt og relevant 

for dine brugere
● Trafik er relevant at kigge på - for hvordan kan linket være relevant, hvis 

ikke der er trafik på det?
● Hvis du selv gør et proaktivt arbejde, er der mange gode muligheder for at 

sikre sig gode links (anbefalinger, outreach og generelt god research)
● Dette er fire White Hat-teknikker, altså teknikker som Google ser positivt til 

og som de bifalder, at man bruger



Har I nogle 
spørgsmål?



Tak for din

Adtention A/S 
Dalbygade 40F 
6000 Kolding

+45 75 71 20 00 
kontakt@adtention.dk

Mikael Sørensen
+45 29 86 44 53
mi@adtention.dk

opmærksomhed


