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Forord
Først og fremmest vil jeg gerne takke mine forældre, som er mine største
inspirationskilder i verden. Denne bog dedikerer jeg til jer, fordi I altid har
støttet mig i gode og svære tider. I er definitionen på godheden selv, og jeg vil
altid gøre alt, hvad jeg kan for at være en søn, som I kan være stolte af. Dernæst vil jeg gerne dedikere bogen til mine 4 søskende, som altid har været
motivation for mig. Min ældste søster Mahboubeh er farmaceut, min ældste
bror Naser er læge, min anden storebror Mansour er farmaceut, min anden
storesøster Akram er børnepsykolog. I er fantastiske, og jeg er virkelig stolt
af at være jeres lillebror.
Jeg vil gerne takke Mehrdad Niromand for hans støtte og hjælp til bogens
cover. Du er en god ven og kollega.
Jeg vil gerne takke Charlotte Christensson og Lene Søe Nielsen for deres tid til
at læse bogen. Jeres kommentarer og feedback er jeg taknemmelig for.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne takke DIG. Du, som har købt bogen, fortjener min taknemmelighed, og jeg håber virkelig, at bogen er med til at give
dig succes. Jeg har forsøgt bedst muligt at give dig alt, hvad jeg kan tilbyde i
form af god og kompetent rådgivning baseret på min erfaring i denne branche.

Det er ikke nemt at skrive en bog om online markedsføring, specielt ikke
når der sker så store ændringer hele tiden. I bogen vil du læse dig til mange
instrukser, som måske kan være ændret af Google eller Facebook om nogle
måneder. Derfor anbefaler jeg dig at tilmelde dig nyhedsbrevet på marketingbogen.dk, hvor jeg vil holde dig opdateret med eventuelle nye funktioner
eller ændringer i Google/Facebook.
Jeg vil ligeledes anbefale dig at like bogens Facebook side på facebook.com/
marketingbogen, hvor du også kan få updates om nye tiltag, produkter eller
andre services.
Rigtig god læselyst

Mohammad Dadkhah

HJEMMESIDER

11

Kapitel 1

Hjemmesiden
Jeg har igennem de sidste 7 år set over 10.000 forskellige hjemmesider fra
stort set alle brancher. Jeg har set hjemmesider, som har imponeret mig, og
jeg har set hjemmesider, som virkelig chokerede mig. Når jeg ser en ny hjemmeside, så er det relativt nemt for mig at se, om denne hjemmeside kommer
til at være succesfuld eller ej, for jeg kan nærmest estimere mig frem til, hvordan brugeradfærd kommer til at være på denne side. Når jeg skriver det på
denne måde, så er det fordi jeg ved, hvordan brugeradfærd er, hvad brugerne
søger efter, og hvad de lægger mærke til. Det er resultatet af flere års analyse
via Google Analytics, som du kan læse om senere i bogen. I dette kapitel vil
jeg ikke fortælle dig, hvilken baggrundsfarve, hvilken skrifttype osv. du skal
have på din hjemmeside, for det vil helt klart afhænge af dit firma, dit produkt
og måden, som du gerne vil brande din virksomhed på, så der vil være alt for
mange variabler. I stedet får du en god guide til, hvordan visse detaljer skal
være i spil på en hjemmeside, for at give den bedste brugervenlighed. Mange
af de kommende nøgletal er baseret på en undersøgelse udført af Dr. Jakob
Nielsen, som er en pioner inden for brugervenlighed. Nøgletal for enkeltsidefrekvens, konverteringsfrekvens m.m. er baseret på diverse undersøgelser
fra Google selv.
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Struktur
Først og fremmest er struktur vigtig, så hold din side så struktureret som
muligt. Der var i mange år en skrøne om, at brugerne maksimalt klikkede 3
gange på siden, og hvis de ikke fandt, hvad de søgte efter, så var de væk igen.
Det passer ikke og i hvert fald ikke, når vi taler om brugervenlighed på en
hjemmeside. Brugerne er blevet meget bedre til at søge efter informationer
og langt mere kræsne, dvs. de bruger gerne et par klik mere på din hjemmeside for at finde frem til den relevante information. Hvis du alligevel formår at
lede dine brugere til dit produkt ved 3 klik, så har du også gjort et godt stykke
arbejde. Hvis du f.eks. sælger damecykler af mærket Centurion, vil en meget
naturlig struktur på din hjemmeside være
Forside => Damecykler => Centurion => Produkter

Du skal dog altid sørge for at give mulighed for at benytte tilbageknappen for
eventuelt at vælge et andet mærke.

F-form
Hvis du lægger mærke til det, så har Google blandt andet valgt at placere
deres AdWords øverst til venstre på siden. Årsagen er, at det er der, brugerne
kigger først og allermest. De fleste hjemmesider har i dag en F-form, hvilket
kan ses ved, at de typisk har menupunkter til venstre, topbanner øverst og
andre menupunkter under topbanner. Ved at bygge din side i F-form, får du
netop også mulighed for at placere de vigtigste informationer øverst til venstre på siden.

Hastighed
Hastigheden er meget vigtig på en hjemmeside, og det kan være en deal brea-
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ker, dvs. afgørende for om brugerne forlader sitet og aldrig kommer igen. Der
kan være mange årsager til, at en side er langsom. Hvis du f.eks. kører på en
langsom server eller på en server, som er delt med rigtig mange andre hjemmesider, så vil du helt klart opleve langsom hastighed på din side. Hvis din
side er fyldt med billeder i tunge størrelser, dvs. at de ikke er blevet komprimeret til web, vil det påvirke hastigheden på din side. Generelt skal man være
strategisk med, hvor mange billeder og videoer, man har på sin side, da disse
er væsentlige faktorer for, hvordan hastigheden bliver påvirket. Efterhånden
har brugerne i Danmark gode og hurtige bredbåndsforbindelser, men der vil
helt klart være forskel på hastigheden, afhængigt af hvor i landet man befinder sig. En bruger ude på landet midt på Sjælland, har nok ikke samme hastighed som f.eks. i København, og derfor vil han blive påvirket, hvis din side ikke
er optimal til enhver form for hastighed.

Tekster
Hvis du skriver tekster over 400 ord, kan du være sikker på, at over 50 % af
brugerne ikke læser teksten færdig. Undersøgelser viser nemlig, at for lange
tekster sjældent bliver læst helt til ende og primært skimmet igennem. Derfor
giver det ikke mening at have en alt for lang tekst, medmindre det er meget
vigtigt, at teksten er så lang. Dog kan du godt få brugeren til at læse teksten
igennem ved at dele den op i sektioner med hvidt mellemrum mellem sektionerne. En anden god måde er at have deloverskrifter, som er fængende og
muligvis med til at få brugeren til at læse den pågældende sektion igennem.

Scrolling
Selvom det er anbefalet at bygge siden i F-form og placere de vigtigste budskaber øverst til venstre, så er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at
du ikke skal placere vigtige budskaber andre steder på siden. Der har gennem
tiden været en anden skrøne om, at brugere ikke vil scrolle ned på siden, så
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derfor har det altid være anbefalet at holde informationer øverst på siden.
Undersøgelser viser, at helt op til 90 % af brugerne faktisk scroller ned på
siden, så du behøver ikke at presse alt op i toppen.

Vigtigste indhold
Det vil dog være en god idé at placere de allervigtigste informationer til venstre, da hele 69 % af brugerne først og fremmest ser til venstre. Det er derfor,
at man typisk ser sider, hvor menupunkterne er til venstre.

Detaljer
Små detaljer kan være afgørende, både i forhold til brugervenlighed, men
også i forhold til konverteringer og søgevenlighed. Et par gode eksempler er:
• Stavefejl og grammatiske fejl må simpelthen ikke findes på siden, så få
andre til at gennemlæse dine tekster.

• Links til fejlsider er ødelæggende for både brugervenligheden men
bestemt også søgevenligheden, så der må absolut ikke være fejlsider
på dit website.

Billeder
Billeder skal være skarpe og tydelige. Hvis du overvejer at tage billeder med dit
digitalkamera og sætte dem på din side, så lad være. Brug hellere nogle penge
på en professionel fotograf, som kan levere dig gode og professionelle billeder.
Fotografen kan også være med til at gøre dit site unikt. Tit og ofte støder jeg på
sider, som har brugt billeder fra amerikanske sider eller klicheagtige billeder.
Det kan f.eks. være et billede af en person, som jubler over succes. Noget af det
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sjoveste, jeg har set, var en side med et billede af tre personer, som bestod af en
afrikaner, en amerikaner og en asiat, der alle tre bøjede sig over en computer
og smilte til kameraet. Sådan et billede stødte jeg ind i på en malerside, og det
gav absolut ingen mening. Billeder er ganske rigtigt til for at viderebringe et
budskab, men det skal også give mening i forhold til dit produkt. Desuden kan
man stille sig det spørgsmål, hvor mange benytter de samme billeder? Hvis du
ikke har mulighed for at anskaffe en fotograf, kan du med fordel bruge stock
photos, hvor du køber dig til nogle reelle og relativt unikke billeder. Igen vil jeg
gerne understrege, at du skal holde dig fra klicheagtige billeder.

Søgefelt
Dette punkt kan godt variere, men umiddelbart vil jeg mene, at 95 % af alle
sider burde have en søgefunktion på siden. En søgefunktion er absolut alfa
og omega på en side, da den øger brugervenligheden på en hjemmeside markant. Skulle brugeren mislykkes i at finde rundt i strukturen på hjemmesiden,
vil han helt klart ty til søgefunktionen. I de fleste tilfælde har han nok fundet
frem til dit site via en søgemaskine som Google, så han er vant til at søge efter
informationer. Det betyder så også, at en søgning på dit site er oplagt, såfremt
han ikke kan finde den relevante information med det samme. Undersøgelser
viser, at den optimale søgefunktion skal kunne klare 27 tegn inklusive mellemrum, da søgningerne kan være varierede og meget specifikke.

Overskrifter
Hver landing page, som er betegnelsen for en underside, skal have en overskrift, og overskriften skal helt klart være fængende. Undersøger viser nemlig, at du har 8 sekunder til at fange brugerens interesse, så en god måde er
at skrive en fængende overskrift for at få brugeren til at blive og læse resten
af teksten igennem. Overskrifter behøver ikke at være korte, de kan og må
gerne være detaljerede.
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Knapper og stil
Du skal holde den samme stil hele vejen igennem. Det er lige fra at bruge
de samme typer knapper, samme farve på links, samme struktur til samme
skrivemåde. Jo mere du holder den samme stil på siden, jo nemmere bliver
det også for brugeren at navigere rundt. Desuden er det også meget nemmere
for dig selv at finde rundt på din side, når du eventuelt skal optimere dine
landing pages.

Kontaktformular
Gør det nemt at komme i kontakt med dig, hvilket du kan gøre med en kontaktformular. Vi kommer lidt mere i dybden med dette punkt under ”Få en
bedre konverteringsfrekvens”.

Optimal tekststruktur
En god måde at skrive sine tekster på er ved at have en god tekststruktur, og
her skal du benytte dig af en omvendt pyramide, hvor øverste del skal være
de vigtigste informationer, midterste del skal være understøttende informationer, og nederste del er relaterede informationer. En god måde at arbejde
med dine tekster er ved at bruge fed og kursiv på dine ord. Du skal selvfølgelig begrænse dig til at kun gøre det på de vigtigste ord, dvs. du må ikke skrive
alle dine ord i fed og kursiv, men kun de vigtigste ord. På den måde markerer
du også overfor dine brugere, hvilke ord, de skal lægge mærke til, hvilket også
hjælper dig i forhold til søgemaskineoptimering, som vi kommer i dybden
med senere.

HJEMMESIDER
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SÅDAN FÅR DU EN BEDRE KONVERTERINGSFREKVENS
Udseende
Først og fremmest er det vigtigt, at din hjemmeside er pæn. Selvfølgelig er
brugervenlighed et must, men udseende spiller en meget afgørende rolle for,
hvorvidt brugeren vil købe hos dig eller ej. Hvis din hjemmeside ser pæn og
professionel ud, så er der helt klart også større chance for, at en bruger vil
købe hos dig.

Købscyklus
Uanset om din side er en shop eller ej, så er det vigtigt at forstå, at hver side
har en købscyklus. Alle sider består af en forside, kategoriside, produktside
og en checkoutside. Det betyder så også, at du skal have gjort det klart og
tydeligt for dine brugere, hvad de kan købe hos dig, hvorfor de skal købe hos
dig, og hvordan de kan købe hos dig. En optimal landing page består af tre
dele, nemlig hvad, hvorfor og hvordan.
Hvad => er dit produkt, din service eller din ydelse. Her beskriver du helt
konkret, hvad det er, du sælger.

Hvorfor => er dit salgsargument, årsagen til at kunderne skal købe hos dig og
ikke hos konkurrenten. Du kan skrive det som almindelig tekst, bruge bullet
points eller lignende for at fremhæve disse punkter.

Hvordan => er den sidste del af sidens købscyklus. Nu har du fortalt, hvad
du sælger, og hvorfor man skal købe hos dig, men nu skal du også gøre det
så nemt som muligt at handle hos dig. Fortæl brugerne hvordan, eller naviger dem videre til checkoutsiden, uanset om det er din indkøbskurv eller din
kontaktside.
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Korrekt navigation
En korrekt navigation er ikke blot i form af menustruktur til venstre eller hele
din opbygning, det kan også være i form af links eller billeder mellem dine
tekster. Hvis du i dine tekster henviser til en specifik side eller et specifikt
produkt, skal du linke til den side eller det produkt. På den måde gør du det
nemmere for brugerne at finde relevante informationer på din side. Husk dog
på at sætte linket til at åbne i samme vindue og ikke i et nyt vindue. Korrekt
navigation i form af links er også et plus i forhold til søgemaskineoptimering,
som vi kommer til senere i bogen.

Tilbud
Alle elsker gode tilbud, og tilbud sælger rigtig godt. Hvis du kører med
rabatter eller gode tilbud, så fremhæv dem på forsiden. Du skal dog gøre
det så reelt som muligt. Det nytter ikke at have sat samtlige af dine produkter på 20 % i forhold til normalprisen, da du pr. automatik faktisk nulstiller
din rabat. Rabatter og tilbud har til formål at fremhæve noget specifikt eller
gøre det lidt unikt i forhold til resten af siden. Det skal også være en årsag
til, at man slår til her og nu og ikke bare standard 20 % rabat i forhold til
normalprisen.

Sprog
Uanset om dine kunder er avancerede mennesker eller ej, så er det vigtigt,
at du bruger forståelige termer på din hjemmeside. Dine tekster skal derfor
være baseret på to aspekter, nemlig noget som kan læses og forstås af den
brede befolkning, og noget som bliver søgt på f.eks. Google.

HJEMMESIDER
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Søgefunktion
Søgefunktionen er ikke bare med til at give en god brugervenlighed, men den
er også med til at øge konverteringsfrekvensen på din hjemmeside. Den kan
dog også sænke konverteringsfrekvensen, hvis den ikke er optimal. Hvis en
bruger ikke finder de relevante informationer på din side med det samme, vil
han bruge din søgefunktion. Hvis din søgefunktion så viser en tom side eller
beskeden, at der desværre ikke blev fundet noget, vil brugeren forlade siden.
Det vil ske, selvom du måske har det, som brugeren har brug for. Undersøgelser viser, at optimale søgefunktioner kan øge konverteringsfrekvensen med
7 %.
Brugen af søgefunktionen er støt stigende i Danmark. Afhængigt af dit CMS
system kan du også regulere i, hvordan søgefunktionen skal søge eller fange
resultater på din side. En god måde at optimere din søgefunktion på er ved at
skrive gode produktbeskrivelser.

Produktbeskrivelser
Jo flere relevante produktdetaljer, du har med, jo større sandsynlighed er der
for et salg. Hvis du sælger damecykler på din shop, er det meget oplagt at
skrive specifikke detaljer omkring produktet, således at brugeren helt gennemgående ved, hvad han køber. Hvis du er en advokat, som arbejder med
kundeklausuler, så skriv lidt mere detaljeret om, hvordan du arbejder med
kundeklausuler. Hvis du blot skriver, at du arbejder med kundeklausuler, kan
du ikke være sikker på, om du dækker brugerens behov eller ej.
Du skal altid have nogle nøgleord omkring dit produkt, hvilket også kan hjælpe med til at have en optimal søgefunktion. Undersøgelser viser, at gode produktbeskrivelser kan øge konverteringsfrekvensen med 14 %. Desuden er
nøgleord også godt for SEO, som vi kommer ind på senere.
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Størrelse
Størrelserne på billeder, produktknapper og købsknapper er helt klart med
til at påvirke konverteringsfrekvensen. Hvis du viser dit produkt i form af et
billede, så sørg for at fremhæve dette billede, således at man ser produktet
ordentligt. Dine produktknapper skal være store nok til, at de er tilgængelige,
så man nemt kan klikke på dem. Købsknapper skal være tilgængelige på alle
produkter eller landing pages, dvs. man skal ikke lede efter dem for at kunne
købe noget. Undersøgelser viser, at du ved at have de rigtige størrelser på
billeder, produktknapper og købsknapper, kan øge konverteringsfrekvensen
med yderligere 7 %.

Købsproces
23 % af brugerne hopper fra i købsprocessen, hvis det er påkrævet at oprette en konto. Det betyder altså, at cirka 1 ud af 4 mennesker, som har lagt
et produkt i indkøbskurven og har besluttet sig for at købe noget hos dig,
ender med at forlade din shop, hvis det er påkrævet at oprette en konto
først. Derfor anbefaler jeg dig på det kraftigste, at du gør købsprocessen så
nem som muligt, uden at det er påkrævet at oprette en konto. Selvom du
ikke har en shop, men en ganske almindelig kontaktformular, så er det vigtigt at holde kravet til informationer til et minimum, du kan altid berige din
database senere. Det vigtigste er at få kunden i dialog, så kontaktformularen
burde være komprimeret helt ned, så behovet blot er navn, telefonnummer
og e-mail for at komme i kontakt med kunden. Spørg ikke om unødvendige
detaljer i kontaktformularen, da det kan medføre utålmodighed hos kunden
og dermed frafald.
I købsprocessen på din shop skal du undgå distraktioner. Det er aldrig en
god idé at forstyrre en kunde i sit køb, så lad være med at tænke mersalg i
købsprocessen, vent hellere til efter købet er sket eller sæt fokus på mersalg
ved selve produktet i form af relaterede produkter. Der vil altid være frafald

