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ÅRS forbedringsrapport 
 

 

Hjemmeside scanning 
Domæne: xxxxxx.dk 

Brugeragent: Googlebot-desktop 

Seneste opdatering: 15. januar, 20XX 

Sider scannet: 112 

 

 

FORBEDRINGER 100 
 

Få bedre hastighed på hjemmesiden.   
Om denne bemærkning: Vi anbefaler at optimere hastigheden på hjemmesiden. Google vurderer naturligvis også jeres 

hjemmeside på hvor hurtig den er. Lige nu har I en server, der har lang svartid og uden CDN (content delivery 

network). En forbedret hastighed vil automatisk give jer flere besøgende og kliks i Google.  

 

Sådan løser du problemet: Skift hostingleverandør til nogen med bedre responstid, cache, bandwidth og CDN. 

 

En forside med de rigtige informationer  
Om denne bemærkning: Vi anbefaler, at forsiden fungerer, som en indholdsfortegnelse, hvor man kan få et overblik over 

hvad hjemmesiden tilbyder. I forhold til Google skal man fange de besøgendes opmærksomhed indenfor 8 sekunders eller 

forlader de hjemmesiden.  
 

Sådan løser du problemet: Lav en mere enkel forside, der skaber overblik og som fremhæver hjemmesidens mest essentielle 

ting. 

 

Fremhæv kontaktoplysninger på hele hjemmesiden 
Om dette problem: Da det ikke vides hvornår en besøgende for lyst til at kontakte dig, så er det helt essentielt at dine 

kontaktoplysninger altid er fremhævet og let tilgængelig for brugeren. 

 

Sådan løser du problemet: Sæt dine kontaktoplysninger ind i menu-baren/top-baren, så de altid er tilgængelig og i 

øjenfaldende ligegyldig hvor man er på hjemmesiden.   

 

Øget troværdighed på hjemmesiden 
Om dette problem: Da vi lever i en digital verden, hvor man ikke længere møder folk ansigt til ansigt er det vigtigere end 

nogensinde før, at din hjemmeside afspejler troværdighed.   

 

Sådan løser du problemet: Vi anbefaler at lægge kunder, partnere eller citater på forsiden, da det skaber troværdighed 

 

Udvikling af grafisk materiale 
Om dette problem: Grafisk materiale hjælper ligeledes på troværdighed og udtrykket af din hjemmeside. Vi anbefaler derfor 

at have en rødtråd gennem sin hjemmeside såvel som på dine trykte- og sociale medier mm.  

 

Sådan løser du problemet: Få udviklet grafisk materiale, som kan ligges på hjemmesiden. Det kan eksempelvis være cirkler, 

firkanter eller andet som symbolisere din virksomhed.  
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Brug Google Maps på kontaktsiden 
Om dette problem: Google Maps er et værktøj som både hjælper dine besøgende med at finde din forretning, men måske 

endnu vigtigere, så hjælper det Google med at tegne et billede af din virksomhed. Derfor hjælper Google Maps både på 

brugervenlighed og ligeledes på SEO.  

 

Sådan løser du problemet: Få udviklet et Google map og integrer det på din hjemmeside. 

 

Vær bedre til at guide brugeren 
Om dette problem: På alle hjemmesider er det vigtigt, at der er skitseret en rejse for brugeren, som vi gerne vil have 

personen skal tage. Eksempelvis ved vi at mange går til ’om siden’ herefter går de til ’produkter’ og til sidst går de til 
’kontakt’. Denne rejse skal være intuitiv bygget op med CTA (call to actions) som eksempelvis knapper, der guider brugeren 

videre på hjemmesiden.  

 

Sådan løser du problemet: Få udviklet en brugerrejse og implementeret knapper der guider brugeren videre i salgsprocessen. 

 

Få større og flere billeder på hjemmesiden 
Om dette problem: Som på alle andre medier er billeder med til at hjælpe læsevenligheden på en hjemmesiden. Det betyder 

altså at jo flere og større billeder der er på hjemmesiden, jo mere tilbøjelig er den besøgende til at læse teksten og indholdet.  

 

Sådan løser du problemet: Vi anbefaler at få udviklet flere billeder og/eller videoer, som skal hjælpe med læsevenligheden på 

hjemmesiden.  

 

Omskriv dine Url’er 
Om dette problem: Din hjemmesides web-adresser bør ikke indeholde vage elementer, der gør dem vanskelige at 

læse. Alle web-adresser skal være rene og klare at forstå. Med en brugervenlig URL er det nemt for både dine 

brugere og for søgemaskinerne at læse og indeksere din hjemmeside. Brug ikke understregninger, 

spørgsmålstegn, html osv. i dine URLS. 

 

Sådan løser du problemet: Sørg for at omskrive dine web-adresser, der hjælper brugere og søgemaskiner med at 

se klare og rene URL-adresser. 

 

Få et favicon på hjemmesiden 
Om dette problem: Et favicon er det lille ikon, som du ser i browser vinduet. Sørg for, at du har et favicon på din hjemmeside, 

og at det stemmer overens med dit brand. Faviconet giver din hjemmeside et mere professionelt udtryk, styrker 

troværdigheden og bidrager til brandingen. 

 

Sådan løser du problemet: Få udviklet et favicon og implementer ikonet på hjemmesiden. 
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SEO-Rapport

Få indsigt i din data

Seo rapporten indeholder data fra bl.a. Google Analytics og Google Search Console. 
Vi fraskriver os ethvert ansvar for pålideligheden af de data, som indgår i rapporten.
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Overblik

Nedenfor har vi fremhævet nogle af de vigtigste nøgletal fra sidste måned. 
Her kan du blandt andet se hvor mange besøgende, som har klikket sig ind på din
hjemmeside fra Google, hvor mange gange din hjemmeside er blevet vist i Google, hvad
den gennemsnitlige position er blandt alle dine søgeord og procentdelen af besøgende,
der har klikket sig ind på din hjemmeside. 

I bunden kan du læse om begreberne: antal klik, antal eksponeringer, gennemsnitlig
klikrate og gennemsnitlig position.

Klik

73.419
 154.8%

Antal eksponeringer

2.247.090
 217.5%

Gns. position

15,51
 5.5%

Gns. klikrate

3,27 %
 -19.8%

Samlet antal klik betyder det samlede antal gange, der er blevet klikket på din hjemmeside i Google. Det vil sige, at hvis 3 besøgende
har klikket på kontaktsiden, 6 besøgende på om-siden og 11 besøgende på produktsiden, så er det samlede antal klik på 20. 

Samlet antal eksponeringer er hvor mange gange din hjemmeside er blevet vist i Google, men ikke nødvendigvis blevet klikket på. 
Hvis din forside er vist 1500 gange, din kontaktside 500 gange og din produktside 800 gange. Så er det samlede antal eksponeringer
2800. 

Gns. klikrate betyder den procentdel af eksponeringer, der resulterede i et klik. Altså hvis 7 personer ud af 100 har klikket på din
hjemmeside er klikraten 7%.  

Gns. position betyder din hjemmesides gennemsnitlige position i Google beregnet ud fra alle dine søgeord på din hjemmeside. Altså
hvis du har 3 søgeord, der ligger på henholdsvis plads nr. 7,  nr. 23 og nr. 46. Så er din gennemsnitlige position 25,33.

Forklaring
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Søgeord

Nedenfor ses en oversigt over dine søgeord og hvordan de har klaret sig i Google.  

Hvad er et søgeord? I bund og grund kan alle ord være et søgeord, men når det kommer til
SEO, handler det om at �nde relevante ord og fraser, som er tilknyttet din hjemmeside og
dens undersider. Det er ord, som leder brugerne hent til din hjemmeside, hvad enten
søgeordet er ”blikkenslager”, ”T-shirt” eller ”tennissko”. Du skal se dine søgeord, som en
form for kompas i den digital verden. Søgeordene fortæller de besøgende, hvad de kan
�nde på din hjemmeside og guider de besøgende i din retning.

Søgeord Antal klik Antal eksponeringer Gns. klikrate Gns. position

2.530 14.469 17,49 % 2,16

1.322 141.224 0,94 % 6,87

1.254 100.481 1,25 % 11,15

1.155 28.375 4,07 % 3,84

1.036 55.232 1,88 % 8,22

948 12.655 7,49 % 2,21

932 87.284 1,07 % 7,6

888 28.400 3,13 % 4,64

618 13.425 4,6 % 4,09

554 3.395 16,32 % 2,31

▼ ▼

Antal klik viser hvor mange personer, der har klikket på din hjemmeside i Google efter at have søgt på søgeordet.

Antal eksponeringer viser hvor mange gange din hjemmeside er blevet vist i Google på det givende søgeord. 

Gennemsnitlig klikrate viser hvor stor en procentdel af eksponeringerne der har resulteret i et klik. 

Gennemsnitlig position viser hvilken placering din hjemmeside har i søgeresultaterne på det givende søgeord.

Forklaring
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Sider

Nedenfor kan du se en oversigt over dine sider (URL'er) og hvordan de har klaret
sig den sidste måned.

En side (URL) skal forstås som en webadresse og kan se ud således:
https://mrtoucans.dk/seo/ eller https://mrtoucans.dk/hosting/

Sider Antal klik Antal eksponeringer Klikrate
Webside 1 19.079 399.217 4,78 %
Webside 2 14.448 271.504 5,32 %

Webside 3 13.095 348.825 3,75 %

Webside 4 3.791 300.563 1,26 %

Webside 5 2.158 46.133 4,68 %

Webside 6 2.143 57.680 3,72 %

Webside 7 2.125 32.097 6,62 %

Webside 8 1.672 101.408 1,65 %

Webside 9 1.284 20.275 6,33 %

Webside 10 1.127 32.077 3,51 %

▼ ▼

Antal af klik viser hvor mange gange folk har fundet den speci�kke side (URL) på Google og klikket på den. 

Antal af eksponeringer viser hvor mange gange den speci�kke side (URL) er blevet fundet på Google. Det betyder dog ikke
nødvendigvis at folk har klikket på den. 

Klikrate viser hvor stor en procentdel af eksponeringerne, der har resulteret i et klik.

Forklaring
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DESKTOP MOBILE TABLET

34,6%

64,7%

DESKTOP MOBILE TABLET

38,5%

60,8%

Enhedskategori Antal klik Antal eksponeringer Gns. klikrate

DESKTOP 47.532 1.365.119 3,48 %

MOBILE 25.409 865.193 2,94 %

TABLET 478 16.778 2,85 %

▼ ▼

Enheder

Nedenfor kan du se en oversigt, der viser, om din hjemmeside er blevet søgt på
fra mobil, tablet eller desktop.  

Eksponerings fordelingKlik for del ing

Antal klik viser hvor mange gange folk har fundet din hjemmeside på Google og klikket på den og klikket på den via en given enhed. 

Antallet af eksponeringer viser hvor mange gange din hjemmeside er blevet vist på Google, på en given enhed. Det betyder dog ikke
nødvendigvis at folk har klikket på din hjemmeside. 

Gennemsnitlig klikrate viser hvor stor en procentdel af eksponeringerne, der har resulteret i et klik på en given enhed.

Forklaring
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Lande

Nedenfor kan du se en oversigt, der viser, fra hvilke lande din hjemmeside er
blevet søgt på fra.

Lande Antal klik Antal eksponeringer Gns. klikrate

India 25.999 730.266 3,56 %

United States 6.603 260.692 2,53 %

Germany 6.506 171.230 3,8 %

United Kingdom 2.638 93.937 2,81 %

Malaysia 2.561 66.082 3,88 %

Pakistan 2.291 50.908 4,5 %

Egypt 1.219 19.810 6,15 %

South Korea 1.171 40.492 2,89 %

Philippines 1.158 37.297 3,1 %

Denmark 1.113 11.180 9,96 %

▼ ▼

Antal klik betyder hvor mange gange folk har fundet din hjemmeside i Google og klikket på den, i et givent land.

Antallet af eksponeringer betyder hvor mange gange din hjemmeside er blevet vist i Google, i et givent land. Det betyder dog ikke
nødvendigvis at folk har klikket på din hjemmeside. 

Gennemsnitlig klikrate fortæller hvor stor en procentdel af eksponeringerne, der har resulteret i et klik, i et givent land.

Forklaring
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