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V E L K O M M E N

Velkommen til denne e-bog om linkbuilding.

Baggrunden for denne e-bog
E-bogen her begyndte sit liv som en e-mail julekalender, jeg
sendte ud til nogle hundrede modtagere hver dag fra den 1. til
den 24. december i 2020.

Jeg følte, at jeg sad med så megen viden om linkbuilding, og at så
mange var interesserede i emnet, at det gav mening, at jeg
begyndte at dele ud af min viden.

Det var en fantastisk proces, der begyndte som en impulsiv tanke,
og endte med en måneds skrivning, og ikke mindst med en
masse feedback og dialog med mange af modtagerne.

Flere skrev, at de gemte alle mine mails til senere brug, og det
gave mig idéen til denne e-bog

Med andre ord er bogen her at samling af 24 tips til linkbuilding,
som er kompileret fra mine 24 julekalender-mails, og hvor jeg har
fjernet alle referencer om jul og e-mails, samt opdateret links,
priser osv. til august 2021-niveau.

Rigtig god fornøjelse med din linkbuilding.
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V E L G Ø R E N H E D S -

L I N K S

Der er mange velgørende organisationer i Danmark, og de fleste
har CSR-ordninger for virksomheder, hvor man årligt kan støtte
med et beløb og blive "virksomhedspartner". Gør man dette, får
man, udover at gøre en forskel for den aktuelle sag, ofte et link
fra organisationens hjemmeside som tak.

Red Barnet, WWF, Hjerteforeningen, Dyrenes Beskyttelse og
masser af andre store organisationer (med stærke, autoritære
hjemmesider) har denne mulighed.

Her kan du f.eks. få et link fra Diabetesforeningen for 2.500 kr om
året. Eller fra Colitis-Crohn Foreningen for 2.000 kr. om året.

Jeg har selv en lang liste med masser af disse linkmuligheder. Du
kan finde en liste over en lang række af danske velgørende
organisationer lige her, og lave din egen liste over websites, hvor
du kan blive erhvervspartner og få et link.

På min liste er der velgørende organisationer, hvor det koster
mellem 1.000 og 15.000 om året at blive erhvervspartner - så der
er noget for alle størrelser af pengepunge.

KAPITEL 1

https://diabetes.dk/stot-os/for-virksomheder/samarbejdspartnere
https://ccf.dk/indmeldelse/firmamedlem---stoette
https://dk.betternow.org/charities


Andre muligheder
Hvis disse links er over dit budget, så kan det fra tid til anden
også lade sig gøre at finde "mindre" sager at støtte mod et link.
Hvis du følger med i Facebook-gruppen Køb, salg og bytte af links
i Danmark, så dukker disse op fra tid til anden. Her har jeg f.eks.
selv støttet alt fra Biprojektet og Stubbekøbing Badmintonklub til
bygning af et IT-lokale i Zambia.

Husk at du kan få fradrag
Når din virksomhed støtter en velgørende organisation, så kan
virksomheden få skattemæssigt fradrag for donationer op til
17.000 kr. om året. Hvis donationen kan anerkendes som en
reklameudgift/driftsomkostning, så kan beløb herover også
trækkes fra. Men her skal du snakke med din bogholder eller
revisor først, for det er ikke min spidskompetence. Du kan læse
mere her hos Røde Kors.

Min egen kæphest
Til sidst vil jeg lige slå et slag for min egen yndlingssag: Team
Rynkeby. 

Hvert år cykler en voksende gruppe af danskere (og folk fra andre
lande) til Paris for at samle ind til Børnecancerfonden og
Børnelungefonden. Sidste år ramte Corona projektet, og de
endte med at cykle Danmark rundt i stedet. Min søster er ét af
disse seje mennesker og er med for fjerde år i træk på cyklen.

Du kan blive bronzesponsor og få et link fra team-rynkeby.dk.

https://www.facebook.com/groups/1025971854226442
https://biprojektet.dk/
https://stbk.dk/
https://www.novicell.dk/blog/vi-bygger-et-it-lokale-i-zambia/
https://www.rodekors.dk/stoet/virksomheder/fradragsregler
https://team-rynkeby.dk/sponsor/bliv-sponsor.aspx


H A R O

Hvad ville du give for at få et link fra dette site?

DR70, ranker for over 36.000 søgeord og har over 12.000
månedlige besøgende – OG er emnemæssigt relevant.

Det var, hvad der skete for mig for et par år siden. Jeg fik et link til
mit daværende bureaus website fra ovenstående website. Helt
gratis. Og jeg klarede det hele fra et Norwegian-fly (hurra for
deres gratis WiFi) på vej på en iværksætterrejse i Spanien (those
were the pre-Covid days).

Sådan gjorde jeg (du kan
gøre det samme)
Journalister og skribenter skal hver dag skabe nye historier, og de
skal helst have kilder til dem alle. Af den grund blev tjenesten
Help a Reporter Out (HARO) grundlagt helt tilbage i 2008.

KAPITEL 2

https://www.helpareporter.com/


Medier, der bruger HARO, svinger fra kæmpe koncerner som
New York Times, Fox News og Reuters til små uafhængige blogs.

Du kan tilmelde dig gratis som kilde/ekspert. Det gjorde jeg. Jeg
satte min profil op, så jeg hver dag fik mails med journalister, der
søgte kilder til deres historier. Disse mails er organiseret efter
emne.

Her er et eksempel:

Oprindeligt som en Facebook-gruppe, men i dag 10 år senere, er
HARO et kæmpe community, hvor mere end 55.000 journalister
interagerer med over 800.000 kilder/eksperter.



Nogle dage er der ikke noget relevant, men andre dage finder du
muligheder indenfor din niche.

Jeg lægger mærke til punkt 8 i eksemplet herover:

Hvis jeg kan skrive mindre end 250 ord om “pillar pages” og
sende til denne skribent, har jeg en god chance for at blive citeret
med link fra Ryte Magazine.

JA TAK!

https://en.ryte.com/magazine/


Nå, men tilbage til flyet
Jeg sad med min laptop på vej til Spanien og tjekkede mails, da
der kom én fra HARO. Jeg skimmede den og faldt over en skribent
fra Databox (stor amerikansk tech-virksomhed), der skulle bruge
linkbuilding-tips til en artikel om de bedste teknikker til
linkbuilding. Jeg skrev et hurtigt tip og sendte til ham. 

Kort efter fik jeg svar tilbage og blev bedt om at uddybe lidt, samt
sende mine personlige oplysninger. 

Dagen efter fik jeg en mail fra en medarbejder hos Databox, der
takkede for mit bidrag og spurgte, om de måtte tilføje mig til
deres database og bruge mig som kilde en anden gang. Han
sendte mig endda et link til en intern side, hvor jeg altid kunne se
de blogindlæg, de havde planlagt frem i tiden – med mulighed for
at bidrage. 

Så gik der et par uger og haps: Artiklen var online inkl. link til mit
website.

5 gode råd, hvis du vil have
succes med HARO
Hvis du tilmelder dig HARO, får du som standard tre mails om
dagen fra mandag til fredag. Det kan hurtigt bliver overvældende i
din indbakke. Derfor giver jeg dig her fem gode råd til at optimere
din indsats med HARO, så du også kan få stærke, relevante links
fra store medier og blogs.

https://databox.com/link-building-techniques-2


1 - Skær støjen fra
Jeg var heldig, at linkmuligheden fra Databox dukkede op i én af
de første mails, jeg fik fra HARO, men derefter gik der uger, inden
der kom noget igen, der var relevant for mig. Faktisk fik jeg så
mange mails, at jeg ganske sikkert overså relevante muligheder i
mængden.

Sådan gør jeg

For at fjerne al støjen (irrelevante muligheder), satte jeg et filter
op i min mailindbakke. Jeg bruger Google Suite (Gmail) til e-mail,
og her er det uhyre nemt at gøre, men muligheden findes også i
andre mailprogrammer.

Jeg lavede et filter, så jeg kun fik mails fra HARO, der indeholdt
ord som “link building”, “SEO” og “Search Engine Optimization”.

Her skal du naturligvis bruge ord, der passer på din egen niche.

2 - Vær selektiv
Hvis du skal bruge tid på at levere content til en journalist uden at
være sikker på at få noget ud af det, skal du være sikker på, at det
er arbejdet værd. Er sitet stærkt nok og relevant for din niche?



Besøg websitet, hvor artiklen bliver publiceret
Find en eksisterende artikel, der ligger samme sted på
websitet som den artikel, du skal bidrage til (For Databox
kunne det f.eks. være denne artikel)
Sæt url’en ind i Majestic
Kig på Topical Trust Flow og læg mærke til, om kategorierne
passer til vores niche
Kig på den samlede Trust Flow. Er den højere end 10?

Sådan gør jeg

1.
2.

3.
4.

5.

https://databox.com/customer-acquisition-cost-on-facebook
https://majestic.com/


Det ser fint ud i dette eksempel.Hvis punkt 4 eller 5 giver negativt
resultat, vurderer jeg ikke, at linket er min tid værd. Med mindre
den samlede TF er meget høj.

Har du ikke adgang til Majestic, kan du evt. nøjes med at tjekke
DR i Ahrefs og manuelt tjekke sitets og de andre artiklers relevans
for din niche.

Har du heller ikke adgang til Ahrefs, så kan du altid falde tilbage
på din sunde fornuft: virker det som et godt site at få et link fra?

3 - Brug skabeloner
Nu har vi skåret en masse fra og burde kun sidde tilbage med
relevante muligheder. Alligevel kan vi ikke regne med
nødvendigvis at få et link ud af hver eneste mulighed. Som stor
fan af 80/20 vil jeg derfor gerne minimere tidsforbruget endnu
mere (det skulle gerne kunne klares fra et flysæde).

Derfor anbefaler jeg skabeloner. 

Sådan gør jeg

Jeg bruger en email-skabelon, når jeg sender svar på HARO-
spørgsmål. Dette er både for at spare tid, men også for at sikre at
jeg husker at få de ting med, der får mig til at fremstå
professionel og en autoritet på området.



Her er et eksempel (du kan med fordel lave din egen):

Hi {NAVN},

My name is Mads Nordskov, and I am the founder and CEO of
Nordskov Media; a successful Scandinavia based digital agency
focusing on SEO and link building. I have been operating in the
SEO space for more than 10 years, have a personal brand here
and have created numerous results for both smaller and bigger
clients.

I saw your question about {INDSÆT EMNE} on HARO and thought
I could definitely add some value to your readership by sharing
my thoughts and experience.

{SKRIV DIT BIDRAG HER}

Hopefully, the above has provided some useful insight
surrounding {INDSÆT EMNE}, and if you’d like some clarification
on any of the points above, please don’t hesitate to get in touch.

Kind regards,

Mads.



4 - Genbrug eksisterende
indhold
På nuværende tidpunkt har du nok forstået at min filosofi er ikke
at bruge mere tid eller flere ressourcer end nødvendigt på en
opgave. Der er masser af arbejde i SEO og linkbuilding, men hvis
man skal skalere det, er det nødvendigt at fjerne så mange
spildte kræfter som muligt. 

Hvis du vil effektivisere din HARO-indsats endnu mere, kan du
med fordel genbruge indhold, du allerede har skrevet. Hvis du
har et bagkatalog af artikler og blogindlæg for de mest
almindelige emner, kan du altid bruge dem til at pitche
journalister og skribenter. Og som en bonus kan du også bruge
dem, hvis du få mulighed for at skrive gæsteindlæg på andres
blogs. Du skal naturligvis ikke kopiere dit eget indhold direkte,
men med en omskrivning og/eller omstrukturering af dit indhold,
kan du hurtigt producere det nødvendige tekstindhold. 

Sådan gjorde jeg

I min mail til Databox, kiggede jeg i et gæsteindlæg på dansk, jeg
allerede havde skrevet her. Jeg udvalgte ét af de bedste
linkbuilding-tips og omskrev det på engelsk. Færdig.

https://gitteolrik.dk/linkbuilding-for-webshops/


5 - Lav skræddersyet indhold
Hvis du ikke allerede har en masse indhold, er det nu du skal
sætte r*ven i sædet og fingrene i tastaturet.

Du kan med fordel skrive indhold, der er skræddersyet til det
medie, du gerne vil citeres i. 

Sådan gør jeg

Vær unik
Brug lidt tid på at finde ud af, hvad det er journalisten eller
skribenten spørger efter i mailen fra HARO og se, om du kan
finde en god vinkel. Husk at de store medier får hundredvis af
svar, så gå efter at være unik og skabe værdi for mediet.

Vær præcis
Journalisten kommer til at skimme en masse svar og sidder med
opgaven at skrive en artikel på baggrund af disse. Hvis du ikke
kommer frem til en pointe hurtigt, og hvis du ikke klart svarer på
dennes spørgsmål, så bliver du med garanti sorteret fra. Husk, at
læse spørgsmålet grundigt og svar så præcist på det, som du kan.

Vær citérbar
Alt, hvad du kan gøre for at gøre journalistens liv nemmere, vil
øge dine chancer for at få en feature i artiklen (og dermed et link).
Som regel vil de gerne have klare og stærke citater, de kan bruge
i deres artikel for at vise, at den er velresearchet. Sørg for, at der i
dit svar er citérbare udtalelser. Udsagn, der er klare og måske
med en stærk holdning.



Et ekstra tip
Hvis du virkelig vil gøre noget ud af linkbuilding med HARO, så har
jeg et ekstra tip, som jeg ikke engang selv har implementeret
endnu.

Lav en side på dit website, hvor du kort beskriver dig selv. Hvor
du linker til andre artikler, du enten har skrevet eller bidraget til.
Du kan også lægge citater ind her og endeligt en mulighed for at
downloade billeder af dig selv i høj opløsning.

Dean & Patel er også fans
Det er ikke kun mig, der glad for HARO. Jeg kan anbefale denne
artikel på Ahrefs, hvor både Brian Dean og Neil Patel også taler
varmt om tjenesten.

HARO (short for Help a Reporter Out) is one of the best ways to get
killer backlinks from authority news sites.
- Brian Dean

You can get published on a news website or a magazine like
entrepreneur.com, which makes HARO a great place to pick up high-
quality backlinks.
- Neil Patel.

https://ahrefs.com/blog/haro-link-building/


G Æ S T E -
B L O G G I N G  P Å
U D E N L A N D S K E

S I T E S

Danmark er lille, og der er meget få relevante websites, du kan få
links fra til dit website.

Derfor synes jeg personligt, at det giver mening at kigge til
udlandet, når du har udtømt de danske muligheder.

Det skal vi snakke lidt om i dette kapitel.

Jeg har en kunde, der bl.a. sælger kaffe. Gitte fra NORU har i flere
år brugt mig til linkbuilding, og på et tidspunkt ville vi prøve noget
nyt, og jeg begyndte at kigge på muligheder for at skaffe links fra
udenlanske kaffesites - uden at skulle betale for dem.

Jeg stødte på sitet I Need Coffee (jeg forklarer hvordan senere).

KAPITEL 3

https://ineedcoffee.com/


Et superstærkt website - jeg vil vove at påstå, at man ikke kan
finde et dansk website af samme kaliber, der samtidig er så
emnemæssigt relevant.

I Need Coffee søgte efter skribenter, der ville levere blogindlæg
og opskrifter til deres website. 

De havde endda en side dedikeret til dette.

Jeg sendte dem en e-mail:

Kort efter hørte jeg tilbage fra Michael:

https://ineedcoffee.com/about/contribute/


Nu kom den sjove del.I Need Coffee havde et regneark med
opskrifter de gerne ville have opdateret, og jeg valgte en
espresso- og gulerodskage.

En tur i supermarkedet efter ingredienser og så gik jeg i gang
med at bage kagen, mens jeg tog billeder af hele processen, samt
naturligvis det færdige resultat.

Jeg skrev opskriften på engelsk, vedhæftede mine billeder og
sendte det hele til Michael:

Michael var glad:



Jeg bad ham selvfølgelig om at linke til NORU fra min "author bio".

Her er den endelige artikel med mine egne billeder og linket:

https://ineedcoffee.com/espresso-carrot-cake-recipe/

Gitte var glad. Michael var glad. Mads var glad. Kagen smagte
godt.

Hvad burde jeg have gjort
anderledes?
Set i tilbageblik lavede jeg én fejl i denne proces. 

Jeg skulle naturligvis have bedt om et link til NORU fra "author
bio", inden jeg gik i gang med at bage og fotografere og skrive. Jeg
var heldig, at Michael godtog linket og ikke havde insisteret på
kun at ville linke til Twitter eller Facebook. Så havde det været
(næsten) spildt arbejde. Næsten, fordi jeg jo endte med en lækker
kage i maven.

Var det arbejdet værd?
Jeg endte med et bruge en del tid på at skaffe dette link. Var det
det værd? 

Jeg vil sige "ja", fordi...

Et link af den kaliber ville koste en del at købe som advertorial.
Det var en lærerig proces, som kan gentages. Det var et sjovt link
at lave.

https://ineedcoffee.com/espresso-carrot-cake-recipe/


Hvordan kan du selv gøre?

https://www.cafeculture.com/media/contribute
https://lovemycoffeecup.com/write-for-us/
https://coffeforus.com/write-for-us/
https://blackbearhartford.com/write-for-us/
https://trynewcoffee.com/write-for-us/
https://sweatpantsandcoffee.com/write-for-us/

Fint nok Mads, men hvordan gør jeg selv dette? Spørger du...

Skulle jeg selv lave flere af denne type links til NORU, ville jeg gå i
gang med Google-søgninger som:

inurl:write-for-us coffee
inurl:guest-blogger coffee
inurl:contribute coffee

Med disse søgninger får du resultater, der handler om kaffe og
som har ordene "write for us", "guest blogger" eller "contribute" i
URL'en.

Når jeg gennemgår søgeresultatet, finder jeg umiddelbart
følgende muligheder:

Så er det bare at læse deres guidelines og derefter skrive og
pitche en idé. Du kan selv finde på andre relevante søgefraser og
naturligvis erstatte "coffee" med din egen niche.

https://www.cafeculture.com/media/contribute
https://lovemycoffeecup.com/write-for-us/
https://coffeforus.com/write-for-us/
https://blackbearhartford.com/write-for-us/
https://trynewcoffee.com/write-for-us/
https://sweatpantsandcoffee.com/write-for-us/


T E S T I M O N I A L S

Testimonials, du kender dem godt. Virksomheder, der tilbyder en
online tjeneste er glade for at vise testimonials på deres website
for at tiltrække nye kunder. Der er bare ikke noget, der sælger så
godt som "social proof" og anbefalinger fra andre.

Se f.eks. her hos regnskabsprogrammet Dinero:

Eller her hos marketing-forummet Marketers.dk:

KAPITEL 4

https://dinero.dk/brugerudtalelser/
https://marketers.dk/


Hvis du kigger nærmere på disse testimonials, vil du opdage, at
de næsten altid har et link til personens website.

Det er altså nogle virkelig stærke links at få fra disse store
hjemmesider - og ofte fra forsiden, hvilket giver maksimalt
linkværdi.

Jeg har selv nogle af disse links, men har helt ærligt ikke udnyttet
det nok. Det kan være at denne e-bog får mig i gang med det
igen.

Det handler om altid og i alle situationer at tænke "kan jeg få et
link ud af det her?"

Det mest pudsige testimonial-link jeg har fået var, engang jeg gik i
noget terapi hos en kendt terapeut, der er stærk online. Jeg har
en testimonial på hendes website med link naturligvis. Jeg deler
den ikke lige her, men den er til at finde, hvis du er nysgerrig.

Hvordan gør du?
Okay, det skal ikke være nogen hemmelighed at mange af disse
testimonials er netværksbaserede.

Man spørger ofte folk man kender, om de vil skrive en testimonial
- eller omvendt, om man ikke må skrive en testimonial til et site,
hvor man kender dem, der står bag.

Men det betyder ikke, at du ikke kan blande dig.



Tekstbureauer
SEO-bureauer
Fotografer
Communities
Online-tjenester (regnskab, booking, ordrestyring, email-
marketing osv)
Kun din fantasi sætter grænser

Begynd med at brainstorme lidt på hvilke online tjenester,
services eller leverandører du bruger i din virksomhed.

Begynd med at tjekke om disse hjemmesider rent faktisk linker
ud fra deres testimonials.

Skriv en pæn e-mail til folkene bag og fortæl, at du er en glad
bruger, og spørg, om du må skrive en testimonial til deres
website.

Du skal naturligvis kun skrive til tjenester, du reelt bruger eller er
kunde hos.

Får du ja, så brug lidt tid på at skrive en god testimonial. Du kan
evt. lade dig inspirere af de allerede eksisterende på den givne
hjemmeside.

Det var det: simpelt, men godt.



S Ø G E O R D S -
O V E R V Å G N I N G

Henrik Andersen er kongen af gave-affiliatesites, og jeg var så
heldig at møde Henrik, der ellers bor i den modsatte ende af
landet fra mig - til en "julefrokost". Og mon ikke snakken gik en
del på SEO og linkbuilding til den julefrokost?

Lad os bare sige, at der blev bygget flere links, end der blev taget
frække billeder i kopirummet.

Henrik fortalte mig bl.a., at han havde god succes med at bruge
søgeordsovervågning til at skaffe links med.

DELTAG I DEBATTEN
Danmark er fuld af onlinefora og blogs, hvor der debatteres
lystigt hver eneste dag.

Det kan du også få links ud af.

Lad os for eksemplets skyld sige, at du har en webshop der
sælger udstyr til børn.

Børneforældre er nogle af dem, der er mest aktive i onlinefora
som f.eks.:

KAPITEL 5



baby.dk
libero.dk
debatten.net
min-mave.dk
netdoktor.dk
Utallige flere

Hver gang en forælder på ét af disse fora spørger til f.eks. hvilken
klapvogn, de skal vælge, så er det en glimrende mulighed for dig
som ekspert at deltage i debatten og forklare hvilken klapvogn,
der passer bedst til deres behov - naturligvis med et link til din
webshop.

Her skal du sørge for at svare med et godt og brugbart svar.

Det duer ikke blot at skrive "du skal købe den her".

Den slags bliver slettet af moderatorer på foraerne og du
risikerer at få slettet din profil.

Men går du ind i debatten og bidrager med noget brugbart, så vil
det blive taget vel imod og dit link får lov til at blive stående.

NU KOMMER
OVERVÅGNINGEN IND
Indrømmet, det er et (for) stort arbejde hele tiden at følge med
på diverse fora og holde øje med, hvornår nogen skriver noget,
du kan svare på.

https://www.baby.dk/debat/grupper.aspx
https://www.libero.dk/foraldresnak/
http://debatten.net/forum/
https://min-mave.dk/
https://debat.netdoktor.dk/


Hvilken type medier, der skal overvågnes (Twitter, fora, blogs,
nyhedssider)
Hvilket sprog, du vil overvåge
Hvor mange resulater, du vil have
Hvor ofte, du vil have mails fra dem med nye alerts

Og hvad med alle de fora, du slet ikke kender endnu?

Her kommer Henriks tip os til hjælp.

Han viste mig nemlig en tjeneste, der hedder Talkwalker.

Hos Talkwalker kan du oprette lige så mange "alerts" du ønsker,
og så overvågner tjenesten Internettet for dig og fortæller,
hvornår dit søgeord bliver nævnt på nettet.

Google har selv et alternativ til denne service, kaldet Google
Alerts, men jeg foretækker helt klart Talkwalker til dette.

Når du opsætter din Talkwalker Alert kan du vælge:

Lad os prøve
Selvom Henrik er gavekongen, så er det også en niche, jeg selv
arbejder lidt i.

Derfor bruger jeg det som eksempel her. Jeg kan jo lige så godt
bygge lidt links, mens jeg skriver denne e-bog ;)

https://www.talkwalker.com/
https://www.google.dk/alerts


Jeg opsætter en alert på søgeordet "gaver" og vælger blogs og
fora. Sproget er naturligvis dansk, og jeg vil kun have én mail om
dagen. Du kan også vælge, at du får en mail hver gang, de
opdager noget relevant.

Jeg modtager en mail fra Talkwalker med en masse steder, hvor
ordet "gaver" er nævnt.

Jeg bider først mærke i denne:



Der er en debattråd på siden slyngebarn.dk, hvor en bruger
spørger de andre, hvad de ønsker sig i julegave.

Se tråden her

Dette er en virkelig godt eksempel.

Der er masser af brugere, der lister deres julegaveønsker - og en
del af dem linker til dem på diverse webshops.

Det vil altså være helt naturligt, hvis jeg lavede et svar med "mine"
ønsker og indsatte et eller flere links til min side.

Jeg tjekker lige slyngebarn.dk i Ahrefs, og tallene ser gode ud. Jeg
vil rigtig gerne have et link fra slyngebarn.dk til min affiliateside
med gaveidéer

Så nu er det bare at oprette en bruger på sitet og skrive et godt
svar.

Jeg laver naturligvis en bruger med et generisk navn, så det ikke
forbindes med min forretning eller min hjemmeside.

https://slyngebarn.dk/forum/showthread.php?t=246931


Aktualitet og trafik
Det er ikke en ny teknik at bygge links fra internetfora.

Desværre, er det, jeg ser mest, at folk laver en Google-søgning i
stedet for at bruge alerts.

Dermed får de ofte debatindlæg, der kan være mange år gamle,
og det virker altså skummelt at begynde at svare på en tråd, der
har været stille i flere år.

Med alerts undgår du dette, da du kun finder helt aktuelle
debattråde.

Når tråden er ny, får den også mange besøgende fra forummet,
og en del vil måske klikke sig videre til dit website fra linket, du
laver.

Det giver både trafik, der rent faktisk kan konvertere, OG det er
en kendt ranking-faktor i Google, at der kommer den slags trafik
ind på din side.

Nofollow?
"Men er links fra fora og blogkommentarer ikke nofollow,"
spørger den vakse læser.

Nej ikke altid.



Se f.eks. her på slyngebarn.dk

Der er en bruger der linker til en webshop, der hedder Hokus
Krokus, og når jeg tjekker kildekoden i Chrome, kan jeg se, at der
ikke er sat noget Nofollow-tag på.



Tip: bruger du Chrome som browser, findes der et plugin, der
kan hjælpe dig med at tjekke, om links er nofollow eller ej. Det er
bare mig, der godt kan lide at kigge i kildekoden.

Og skulle et link få nofollow-tagget på, så skræmmer det mig ikke
så meget.

Nofollow-links har også deres berettigelse (om ikke andet giver
det en naturlig linkprofil)

Hvis du ikke er så meget inde i nofollow, kan jeg varmt anbefale
dette blogindlæg.

https://chrome.google.com/webstore/detail/nofollow/dfogidghaigoomjdeacndafapdijmiid
https://ahrefs.com/blog/nofollow-links/


L I N K - S P I O N A G E
O N  D R U G S

Link-spionage on drugs!

Er du klar til at tage de imaginære blå briller på og begive dig ud i
spionernes verden på Internettet?

Spøg til side, dette er ikke en guide til spionage, ej heller en
opfordring til at tage stoffer.

Til gengæld er det en indføring i ét af de allermest kraftfulde
værktøjer indenfor linkbuilding.

Og det er “on drugs”, fordi jeg viser dig de rette værktøjer, så du
kan gøre det hele smart og (næsten) automatiseret.

Link-spionage kan godt gøres manuelt, men som med alt andet
indenfor online marketing, så bliver en teknik først rigtig brugbar,
når du formår at effektivisere, automatisere og skalere den.

Link-spionage er én af de bedste linkbuilding-teknikker, jeg
kender, og nok den, jeg oftest vender tilbage til i mit eget arbejde.

Her skal du nemlig ikke selv opfinde den dybe tallerken hver
eneste gang, du har brug for flere links, men kan “kigge din
sidemand over skulderen” og lære af hans eller hendes arbejde
og erfaring.
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Lyder det godt?

Det kan være svært at blive ved med at finde på nye
linkmuligheder. Derfor er det smart at spionere lidt på, hvad dine
konkurrenter (og andre gør).

Der er flere måder at gøre dette på.

Link-spionage med Ahrefs
eller Majestic
Du kan sætte én eller flere af dine konkurrenters websites ind i
backlink-tjekker-tools som Ahrefs eller Majestic og se hvilke sider,
der linker til konkurrenten.

Her vil du med garanti opdage flere linkmuligheder, du måske
ikke selv havde tænkt på.

Det er ikke meningen med denne e-bog at hænge nogen ud eller
afsløre mine konkurrenter, derfor kommer jeg ikke med helt
konkrete eksempler, men jeg kan nævne et enkelt.

For nyligt spionerede jeg på én af mine store konkurrenter og
opdagede, at de havde fået et link fra et website, der lister
arrangementer i et lokalområde.

Man kan på denne side oprette et arrangement og tilføje et link til
ens hjemmeside. Det smarte er, at allerede overståede
arrangementer bliver liggende på hjemmesiden - og dermed også
linket.

https://ahrefs.com/
https://majestic.com/


Så jeg oprettede et arrangement, der blot var en gåtur i skoven,
hvor man sammen kunne lede efter ting til hjemmelavede gaver.

En anden klassisk metode til denne type sites er at oprette et
arrangement, der ligger lang tid ude i fremtiden.

Det er lidt shady, men det virker.

Dette var blot et eksempel. Jeg har fundet mange måder at få
links på, jeg ikke selv havde overvejet ved at bruge denne
metode.

Det gælder naturligvis om at gøre det klogt, så man ikke
misbruger en god linkmulighed.

Automatisering
Der er en endnu smartere måde at gøre dette på, som er mere
skalérbar.

Der findes et værktøj, der hedder Linkody. Her kan man oprette
en profil (det koster 13,90 euro om måneden) og tilføje ens
konkurrenter, så overvågner Linkody deres linkprofiler og sender
dig en notifikation, når de har fået et nyt link.

I øvrigt er en anden fordel ved at spionere på dine konkurrenter,
at du hele tiden kan holde øje med om de intensiverer deres
linkindsats.

https://www.linkody.com/


Hvis du opdager, at en konkurrent begynder at bygge mange
links lige pludselig, så kan det være, at du også selv skal optrappe
lidt for at holde dine placeringer i Google og ikke blive overhalet.

Tænk uden for boksen
Hvis du vil tage din link-spionage til next level, så tænker du ud
over din egen niche og dine konkurrenter.

Det er ingen hemmelighed, at de rigtig dygtige og kreative
linkbuildere sidder i de svære og konkurrenceprægede nicher
som lån, casino osv.

Derfor kan det være rigtig fordelagtigt at overvåge sites i disse
nicher også. Her får du de mere kreative linkidéer.

Med tiden vil du også opdage hvilke linkbuildere, der er rigtig
gode til at finde nye måder at få links på. Så kan du begynde at
overvåge, hvad de laver på de sites, de bygger links til.



B R U G

F O R N U F T E N

Dette kapitel handler om etik og hvad der burde være uskrevne
regler.

Er linkbuilding egentlig
lovligt?
Ja, selvfølgelig er det det. Ellers ville jeg og mange andre ikke have
det som levevej.

Alligevel har jeg ofte set nogen skrive: "jamen, linkbuilding er jo
ikke lovligt".

Yes, linkbuilding kan i ekstreme tilfælde være ulovligt - det vender
jeg tilbage til lige om lidt med en historie fra det virkelige liv - men
for det meste er dette udsagn ikke sandt.

"Ulovligt" betyder, at man bryder en lov. Punktum. Altså noget
hvor man kan komme i problemer med politiet eller retsvæsenet.

Hvad folk nok mener er, at linkbuilding er imod Googles
retningslinjer, dem de kalder for "Webmaster Guidelines".

Google ønsker ikke, at man "manipulerer" med deres
søgeresultater. Alligevel ved søgemaskinen godt, at det sker, og at
SEO-industrien er en kæmpe, verdensomspændende forretning.
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SEO-industrien omsætter på verdensplan tæt på 500 milliarder
kroner om året!

Derfor er Google nødt til på en måde at acceptere at SEO og
linkbuilding finder sted og tildels samarbejde med SEO-
industrien.

I forrige uge havde jeg en kunde, der ringede. Deres website var
blevet hacket, og der var indsat links i deres tekster til en
udenlandsk webshop, der solgte steroider.

Øv for min kunde, men vi fiksede naturligvis problemet.

DEN slags linkbuilding er straffemæssigt ulovligt og noget ingen,
jeg kender, beskæftiger sig med.

Vi skal altså helt derud for at kunne snakke om, at linkbuilding er
ulovligt.

Det korte af det lange: jeg linkbuilder med en fin smag i munden.
Hvis mine kunder skal gøre sig nogen forhåbninger om at blive
fundet i Google, så sker det bare ikke uden links.

VÆR FORNUFTIG OG LAD
VÆRE MED AT ØDELÆGGE DET
FOR ANDRE
I de sidste par kapitler har jeg nævnt teknikker, som nogen vil sige
er på kanten: placere links på fora som f.eks. slyngebarn.dk eller
på event-hjemmesider.

https://99firms.com/blog/seo-statistics/#gref


Hvis man gør det rigtigt, så skader man ingen.

Jeg ejer mange hundrede hjemmesider, som jeg bruger til
linkbuilding, og det sker ofte at der er nogen der skriver
kommentarer til mine indlæg for at linkbuilde til deres sites.

Skriver de noget fornuftigt, så godkender jeg altid kommentaren -
også selvom det er med et link. For det er jo ekstra content til min
side.

Hvis jeg på et forum bidrager med noget, der giver mening og
skaber værdi for de andre medlemmer, så skader det ingen at
der også er et link i mit opslag.

Men hvis jeg begynder at spamme med ligegyldig tekst eller kun
skriver for linkets skyld, så går det både ud over foraets/sitets
brugere OG ud over andre linkbuildere, når foraets ejere
begynder at slette opslag og udelukke brugere.

Derfor kan jeg ikke dele tippet om link-spionage uden bagefter at
komme med denne opfordring til at bruge fornuften.

Hvis jeg finder et nyt sted at placere et link, så går der ikke længe
inden andre linkbuildere opdager det og kopierer min teknik.

Det har jeg ingen problemer med, så længe de ikke misbruger
det og dermed ødelægger det for alle, når ejeren af et site eller
forum opdager det og lukker ned for muligheden.



Det kommer der et eksempel på her:

Dengang nogen f***ede
McDonalds up

En historie fra linkbuilding-frontlinjen.

Fastfood-kæden lancerede for nogle år siden en ny sektion på
deres website. Her kunne alle og enhver indsende opskrifter, som
blev publiceret på sitet. Funktionen var primært rettet mod børn.

Vi var nogen, der opdagede, at det var muligt at placere et link i
den opskrift, man indsendte og dermed får et stærkt link fra
mcdonalds.com.

Den gik, lige indtil, der var nogen der ikke kunne håndtere det og
begyndte at sende mystiske opskrifter ind.



Det mest grelle eksempel var nogen, der indsendte en opskrift på
hvordan man laver e-juice til e-cigaretter!

Og så lukkede McDonalds deres opskriftssite ned igen.

Get the point?

Udnyt og del de gode og kreative linkmuligheder, men gør det
etisk forsvarligt, så du ikke ødelægger det for alle - inkl. dig selv.



K Ø B  A F

A D V E R T O R I A L S

I dette kapitel skal vi snakke om, hvordan du kan få links fra de
helt store medier som f.eks. Jyllands Posten, Finans eller Alt for
Damerne.

Det er en helt særlig kategori af websites i Danmark.

De store nyhedsmedier nyder større favorisering i Google, der
tillægger disse medier stor autoritet. Derfor er det steder, du
virkelig gerne vil have et link fra.

Det kan dog være noget af en svær PR-opgave naturligt at få et
link fra ét af disse medier.

Heldigvis behøver du ikke dette, men kan betale dig fra et link af
den helt store kaliber. Det gør du ved hjælp af advertorials.

Hvad er en advertorial?
Ordet "advertorial" er en sammentrækning af ordene
"advertisement" (reklame) og "editorial" (redaktionelt indhold).

Advertorials udspringer af det, der hedder "native advertising",
som han været en praksis i de trykte medier i rigtig mange år.
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Native advertising er, når en annoncør har betalt for at få en
"artikel" i avisen eller magasinet, der handler om annoncørens
virksomhed eller produkt, men som ligner en rigtig artikel i i det
pågældende medie. Dem er du nok stødt på fra tid til anden.

Advertorials er native advertising i online medier.

Det er ikke nogen hemmelighed at de store medier er pressede
økonomisk efter at deres trykte oplag er faldet og faldet de
seneste år.

Det har fået dem til at kigge online efter nye indtægtskilder.

Så kort fortalt...En advertorial er, når du får publiceret en artikel i
et større medie mod betaling - og du kan indsætte links i disse
artikler.

Hvad skal du være
opmærksom på?
Inden du begynder at bruge penge på dyre advertorials, er der et
par ting, jeg vil have dig til at kigge efter først.

Her er en advertorial, jeg selv har købt i finansmediet Finans.dk:

Sådan lægger du et budget til julegaverne, fødselsdagsgaverne
eller bare gaver til hverdagens små fejringer

https://finans.dk/annoncering/direkte/ECE12583878/saadan-laegger-du-et-budget-til-julegaverne-foedselsdagsgaverne-eller-bare-gaver-til-hverdagens-smaa-fejringer/


Min artikel har ordet "annoncering" i URL'en
Min artikel er flere steder markeret med "annoncørbetalt
indhold"
Min artikel har ikke link fra forsiden af finans.dk

Til sammenligning er her en ægte, redaktionel artikel fra samme
medie:

Endnu en knast er fjernet forud for briternes skilsmisse fra EU

Ved første øjekast ligner de to artikler hinanden, men det
trænede øje vil se følgende forskelle:

De to første punkter bekymrer mig ikke så meget.

Google har været ude og sige, at betalte links ikke har nogen
effekt på ens rankings.

Derfor er der linkbuildere, der er "bange for" markering af
annoncørbetalt indhold og tror, at Google kan opfange dette og
dermed devaluere disse links.

Men man skal altid tage alt, hvad Google siger offentligt, med et
gran salt.

Spørg alle, der ranker i konkurrencetunge nicher, og de vil
fortælle dig, at de ikke var nået nogen steder uden at købe links.

https://finans.dk/politik/ECE12614742/endnu-en-knast-er-fjernet-forud-for-briternes-skilsmisse-fra-eu/
https://www.searchenginejournal.com/google-most-paid-links/354280/


Derudover er det kendt, at alt hvad Google prøver at
implementere i den amerikanske/engelsksprogede version af
Google - kan være mange år om at ramme små sprogversioner
som den danske.

Men vigtigst: både jeg selv og alle jeg kender i SEO-verdenen, har
haft stor succes med advertorials og andre typer af købte links.

Så indtil jeg ser andet, så vil jeg til enhver tid anbefale advertorials
- og bruge dem selv i min linkbuilding.

Det tredje punkt er vigtigere i min bog.

Finans.dk's styrke er fokuseret på forsiden, og derfor er det vigtigt
at der ikke er for mange skridt fra forsiden og ned til din
artikel/advertorial

I vores eksempel er der på Finans.dk et menupunkt, der hedder
"Annoncørbetalt indhold", som linker til denne side.

https://finans.dk/annoncering/annoncoerbetaltindhold/


Her optræder min artikel desværre ikke.

Det vil sige, at der ikke er nogen vej fra forsiden af Finans.dk til
min advertorial.

Den har stadig en effekt, da artiklen nedarver styrke fra domænet
finans.dk.

Men den kan være sværere at få indekseret i Google.

Vi kan tjekke med en "site:"-søgning i Google, om den er
indekseret:

Det kan vi se, at den er.

Hvordan kan det være?

Svar: jeg har bygget second-tier links til den.



Second-tier links
Advertorials bliver som regel ikke placeret samme sted på mediet
som deres normale redaktionelle indhold og kommer derfor
heller ikke på forsiden. Det betyder, at Google kan have lidt
sværere ved at få øje på disse artikler og dermed dit link.

Hvis du bygger links direkte til din advertorial, styrker du både
linket og gør Google opmærksom på artiklen.

Det har jeg gjort med mit eksempel her.

Typiske linktyper til second-tier er PBN's (se mere i en kommende
mail), eller forskellige typer af gratis links (fora, blogs,
artikeldatabase, linksamlinger).

Hvor kan du købe
advertorials (og hvad koster
de)?
Hvis du nu sidder og tænker, at advertorials er noget, du har lyst
til at prøve, så er det næste spørgsmål: hvor får jeg fat på dem, og
hvad skal jeg punge ud?

Alle de store medier har annonceafdelinger, der sidder og sælger
annoncer på deres både trykte og online medier. Dem kan du
altid skrive eller ringe til og spørge, hvordan du kan købe en
advertorial hos dem. Det var sådan jeg gjorde tilbage i 2017, hvor
advertorials som linkbuilding var et nyt fænomen i Danmark.



Siden dengang er det blevet en mere integreret del af alle
linkbuilderens værktøjskasse, og det betyder, at det i dag er en
håndfuld mediebureauer, der sidder og formidler advertorials for
medierne.

Jeg vil ikke nævne navne her, men går du ind i vores tidligere
nævnte Facebook-gruppe for "køb, salg og bytte af links i
Danmark", så kan du enten lave et opslag, hvor du søger
advertorials, eller du kan vente på, at de bliver slået op som
tilbud, hvilket jævnligt sker.

Prismæssigt er advertorials lidt af en jungle.

Priserne svinger meget.

.I en medieliste, jeg fik for nyligt fra ét af de største
mediebureauer lå de vejledende priser for medier som: Jyllands-
Posten, Nordjyske, Jyske Vestkysten, Finans, Sjællandske Nyheder,
Århus Stiftstidende, Vejle Amts Folkeblad og andre medier i
samme liga på omkring 2.500 kr. stykket.

Lidt mindre medier som f.eks. Nordhavn Avis, Dit Roskilde, SOL
og Folketidende lå på ca. 1-1.200 kr. stykket. 

Mit råd er aldrig at acceptere en vejledende pris. Ofte kan du
forhandle dig frem til en bedre pris. Især hvis du kommer med et
større budget.

Du kan som tidligere nævnt også vente til ét af medierne bliver
opslået som et tilbud, hvilket sker forholdsvist ofte.

https://www.facebook.com/groups/1025971854226442/


Er advertorials pengene
værd?
Værdi er altid subjektiv, men min holdning er, at, er de lavet rigtigt
og kommer fra de rigtige medier, så er advertorials stadig en fin
investering i 2021.



H O L D  S T Y R  P Å
D I N E  L I N K S

I dette kapitel skal vi snakke lidt om at holde styr på alle de links,
du allerede har bygget eller købt.

Dette er noget rigtig mange glemmer.

Tænk på hvor mange timer, du måske har lagt i dit
linkbuildingarbejde og/eller hvor mange penge du har brugt på at
købe advertorials eller andre typer at købte links.

Er det så ikke dumt, hvis du ikke opdager hvis/når disse links af
forskellige årsager forsvinder igen?

Links der forsvinder

Hjemmesider der lukkes
Hjemmesider der opkøbes og omstrukturerer
Hjemmesider der har tekniske fejl
Links der fjernes af forskellige årsager
Osv.

Intet er for evigt - heller ikke links, desværre.

Der kan være flere årsager til, at links forsvinder med tiden:

Dette er der ikke altid noget at gøre ved, og man må regne med
et vist "spild".
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Men i situationer, hvor du har betalt for links, er det naturligvis
vigtigt at links ikke forsvinder.

Det bør du holde øje med.

Hold styr på og overvåg dine
links
Jeg har altid været meget organiseret omkring min linkbuilding.

I min Dropbox kan jeg finde mange hundrede Excel-ark med alle
de links, jeg gennem tiden har lavet til mine kunder og til mig selv.

Dette hjælper mig dels til at vide, hvor mange links jeg har bygget
til en specifik side, til at undgå at jeg kommer til at lave det
samme link mere end én gang og til dels til at holde øje med, at
mine links stadig findes.

Men vi kan nok godt blive enige om, at tæt på tusind Excel-ark
ikke er den smarteste løsning i længden.

Smartere værktøjer
Heldigvis findes der i dag online-værktøjer, der kan hjælpe med at
holde styr på alle dine links - og ikke mindst overvåge at de stadig
findes.



Linkody (det var dét der også kunne spionere på dine
konkurrenter)
Linktrack.ai
Traxr

Jeg er sikker på, at der findes en god stak af disse værktøjer, men
jeg vil nævne de tre jeg kender.

Lad os kigge lidt nærmere på de tre værktøjer...

Linkody
Linkody er et fransk værktøj (men på engelsk), som jeg ret godt
kan lide. Det er ikke gratis, men den billigste pakke koster lige
over 100 kroner om måneden. Med den kan du tracke op til 500
links på 2 domæner.

https://www.linkody.com/
https://linktrack.ai/register
https://traxr.net/


Her har jeg links til ét af mine egne sites.

Linkody kan selv lede efter indgående links til dit site - og du kan
derefter selv tilføje dem, værktøjet ikke selv finder.

Du har derefter en oversigt over dine links med en lang række
oplysninger, samt selvfølgelig en status på, om de virker som de
skal.

En anden god feature ved Linkody er deres "link visualizer", hvor
du kan se dit link "live" på den aktuelle website:



Linktrack.ai - gratis
Linktrack.ai er et dansk udviklet værktøj. Det er dét, jeg selv
bruger. Ikke fordi det er bedre end de andre, men fordi det var
dér, jeg begyndte at tracke mine links, og så er det jo nemmest at
blive det sted, hvor man allerede har sine links registreret.

Linktrack.ai er gratis og har ikke nogen begrænsninger i forhold til
antal domæner eller links.



I Linktrack.ai er det nemt at registrere sine links. Man kan enten
gøre det købende ét af gangen, eller man kan gøre det med
mange på én gang ved hjælp af Excel eller CSV.

Jeg kan godt lide deres oversigtsbillede (jeg kan se at der er nogle
røde advarsler, jeg skal forholde mig til).

Linktrack.ai er helt basic og har ikke ekstra funktioner som de to
andre værktøjer, men til at holde styr på og overvåge mine links
fungerer det glimrende som et gratis værktøj.



Traxr
Det sidste værktøj er også dansk og hedder Traxr.

Traxr er et betalingværktøj, men har en gratis version, hvor du
kan tracke op til 25 links til 1 domæne.

Traxr minder meget om Linktrack.ai, men tjekker for flere ting,
der kan være galt med dit link.

De har også et lækkert dashboard, hvor du kan se alt, hvad du
skal være opmærksom på og tage handling på.





S P E C I E L T  F O R

W E B S H O P S

Dette kapitel er et "special issue" for dem, der arbejder med
webshops.

Jeg håber, at I andre alligevel gider at læse med.

I første halvår af 2020 slog e-handel alle rekorder med hele 112
millioner handler online og en omsætning på 74,7 milliarder
kroner, i følge tal fra Danske Erhverv.

4% af alle danske onlinehandler står Zalando for. Men der er
heldigvis mange andre webshops end lige Zalando, og faktisk
melder alle tal om, at der er en kraftig stigning i nye webshops
pga Covid19-krisen.

Alle mine forrige og kommende tips gælder naturligvis også for
webshops, men her vil jeg komme med et par ekstra, der mere
specifikt retter sig mod ehandel.

Brug blogosfæren:
produktanmeldelser
Der findes tusindvis af danske bloggere, der hele tiden er på
udkig efter nye spændende produkter at skrive om. Hvorfor ikke
lade dem skrive om og anmelde dine produkter?
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Ræk ud til relevante bloggere og tilbyd dem produkter at
anmelde, mod at de linker til din webshop i deres anmeldelse.
Nogle bloggere beder om penge for at skrive om dig, mens andre
gerne gør det mod at måtte beholde produktet.

Du kan nemt komme i kontakt med danske bloggere i f.eks.
Facebook-gruppen ”Jeg søger en blogger eller influencer”.

Brancheorganisationer:
udnyt dit medlemskab
Er din forretning medlem af en brancheorganisation eller måske
en lokal erhvervsforening? Hvis ja, kan du ofte få et link fra deres
website. Nogle steder kan du selv oprette en profil, mens du
andre steder skal kontakte organisationen og bede om det.

Udsalg: lav en oversigt over
alle de gode tilbud
Som alle andre webshops kører du med garanti udsalg og gode
tilbud i perioder. Et godt tip er at lave en specifik side på din
webshop, der samler alle aktuelle tilbud og udsalg på ét sted. En
sådan side er en god ressource at dele med bloggere, medier og
andre interessenter og kan tiltrække links fra folk, der elsker et
godt udsalg. Udnyt også den voksende interesse for Black Friday.

https://www.facebook.com/groups/1524553134514563/


Leverandører: udnyt jeres
gode samarbejde
De fleste webshops får deres varer fra en række af leverandører.
Disse leverandører har altid selv en hjemmeside og ofte har de
også på hjemmesiden en liste over både fysiske butikker og
webshops, der forhandler deres varer. Kontakt leverandøren (du
har allerede en god kommunikation med dem) og bed om at
komme på listen over forhandlere. Naturligvis med et link.

Brug din blog aktivt: lav
interviews med
brancheberømtheder
Har din webshop en blog? Hvis ikke, så skynd dig at få en. I stedet
for kun at skrive om nye produkter og udsalg, så overvej at bruge
bloggen på en måde, der giver læserne mere værdi end blot
reklame for dig.

Én mulighed er at interviewe berømtheder fra din branche og
udgive disse interviews på din blog. Handler du f.eks. med
sportsudstyr, så tag fat i et kendt sportsnavn. Handler du med tøj,
så interview en tøjdesigner. You get the picture.

Sørg for at dele disse interviews på dine sociale medier. Ofte vil
den interviewede også dele det med sine mange følgere, og
chancen for, at der bliver linket til interviewet er gode.



Det er dig der er eksperten:
brug gæsteblogging
Du brænder for det, du sælger og det er derfor dig, der er
eksperten på området. Husk at hvis du er den person i et rum
(eller sammenhæng), der ved mest om et emne, så er du
eksperten.

Brug dit netværk aktivt og spørg folk, du kender i branchen, om
du ikke må skrive et gæsteindlæg på deres blog. Sørg for at levere
noget godt og brugbart indhold. Det kan både være blogs inden
for din branche, men f.eks. også blogs, der handler om det at
drive webshop. Mulighederne er mange. Mange mennesker vil
gerne tage imod godt indhold til deres blog, især hvis I i forvejen
har en god connection.

Husk at tilføje et link til din egen webshop i blogindlægget, og gør
det på en naturlig og relevant måde i kontekst.



P B N - L I N K S

I dette kapitel skal vi snakke om PBN-links.

Vi skal også snakke om "kunsten at røve en bank" :)

Først en lille disclaimer: 

Jeg byggede mit første PBN tilbage i 2009 - for 12 år siden - og
det er den form for linkbuilding, jeg har allermest erfaring med.

Derfor har jeg glædet mig til dette kapitel. Men jeg skal naturligvis
også sige, at jeg ikke er helt upartisk, da PBN's pt. er en stor del af
min forretning.

Hvad betyder PBN?
PBN er en engelsk forkortelse og står for "Private Blog Network".

Denne type af linkbuilding-websites har tidligere gået under flere
andre betegnelser, men i dag er PBN den mest brugte og derfor
også den jeg bruger i dette kapitel.

Hvad er et PBN?
Når man forsøger at skaffe links til sit website, eller til en kundes
website, så er man normalt helt afhængig af udefrakommende
faktorer. Man skal overbevise ejere af andre websites og medier
om at linke til ens hjemmeside. 
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Dette kan man gøre ved hjælp af outreach, med økonomiske
midler, eller med ét af de tricks, jeg allerede har nævnt nogle
stykker af her i e-bogen.

Med et PBN slipper man for denne afhængighed af andre, da
man selv styrer hele processen.

Et PBN-site er kort fortalt en hjemmeside man selv bygger og
driver. Man gør alt for, at den skal virke uafhængig og altså ikke
har noget med ens andre websites at gøre - eller med kundernes.

På den måde kan man selv skabe links, der ser ud til, at de
kommer fra eksterne websider.

Typisk sker det ved, at man køber gamle, udløbne domæner, som
tidligere har været rigtige hjemmesider, men hvor ejerne af den
ene eller anden grund har valgt at nedlægge deres hjemmeside
og har ladet domænet udløbe.

Ofte har disse domæner allerede indgående links, og man kan
derfor opbygge en blog på domænet, og dermed hurtigt stå med
en hjemmeside, der har linkværdi. På denne blog kan man så
publicere artikler med links til ens hjemmeside - eller til
kundernes hjemmesider.



Er PBN-links sikre at bruge?
PBN-links skiller vandene indenfor SEO. Der er et segment af
SEO-folk, der advarer mod linksalg i det hele taget og plæderer
for, at man kun skal skaffe links ved at producere og dele godt
indhold og håbe på, at det tiltrækker naturlige links.

Jeg har stor respekt for, hvad disse mennesker laver. Jeg ved på
den anden side bare, hvor godt PBN-links virker, når de er lavet
og brugt rigtigt.

Tjek linkprofilen for ethvert website i en konkurrencepræget
niche, og jeg vil vædde en durumrulle på, at der er anvendt en
stor mængde PBN-links for at opnå deres rankings.

Det er mennesker, der sidder med millionforretninger, og de ved,
at der skal PBN's til for at opnå deres placeringer i Google.

Jeg har som sagt anvendt PBN's siden 2009 og har i alle de år
oplevet én gang at få et site deindekseret af Google - det var i et
af de første år. Jeg har aldrig oplevet nogen form for Google-straf
på hverken egne eller kunders websites.

Så, som jeg ser det, er den allerværste risiko, at links mister deres
værdi. Og igen, det har jeg oplevet én gang på 12 år.

Når det er sagt, så sker al linkbuilding på eget ansvar, og man skal
sørge for dels at handle med folk, der har styr på, hvad de laver,
og dels sørge for et have en varieret linkprofil, der ikke
udelukkende består af links fra PBN's.



Hvor køber du PBN-links?
Der er flere muligheder for at anskaffe PBN-links i Danmark. 

SEO-bureauer

De fleste SEO-bureauer har deres eget netværk af denne type
hjemmesider, som de bruger til at skabe links til deres kunder. Er
du kunde hos et SEO-bureau, betaler du typisk et månedligt
honorar, som både dækker eventuelt teknisk arbejde,
indholdsarbejde og links.

Du køber altså mere end blot links her, til gengæld er prisen pr.
link typisk højere end hos rene linksælgere. 

Linksælgere

Herudover findes der en håndfuld linkbuildere, der tilbyder links
fra deres PBN-netværk (her iblandt jeg selv i åbenhedens navn).

Disse kan du nemt finde og komme i kontakt med i Facebook-
gruppen "Køb, salg og bytte af links i Danmark" eller på online
marketing-fora som f.eks. Marketers.dk.

Hvis du vil høre mere om, hvad jeg kan tilbyde indenfor
PBN-links, er du velkommen til at sende en uforpligtende
mail til hej@madsnordskov.dk

https://www.facebook.com/groups/1025971854226442
https://marketers.dk/


Kunsten at røve en bank

De offentliggør lister over deres websites
De har systemer, hvor alle kan logge på og se alle websites,
der sælges links fra
De giver mange mennesker adgang til selv at poste artikler på
deres websites

Helt tilbage i 2010 skrev SEO-legenden Mikkel DeMib et
blogindlæg, der stadig har legendarisk status i min
omgangskreds: Kunsten at røve en bank.

Mikkel sammenligner SEO med bankrøveri. Ikke fordi SEO er
ulovligt, men fordi opskriften til at have succes med begge dele er
meget ens.

Pointen er: "den der lever stille, lever godt".

Der er mange linksælgere, der falder i fælden:

Det kan være fristende at gå den vej som linksælger. Det er nemt
for alle, og det kan gøres billigere.

MEN, så snart du offentliggør lister med websites eller åbner dit
netværk for verden, så åbner du det potentielt også for Google.

Der er efterhånden utallige eksempler på netværk af
linkbuildingsider, der er blevet deindekseret af Google, hvor ved
de med ét har mistet al værdi for både ejeren, men især for alle
de kunder, der gennem tiden har købt links fra disse sider.

https://www.amino.dk/blogs/mikkeldemib/archive/2010/09/23/kunsten-at-r-248-ve-en-bank.aspx


En anden risiko ved at købe links fra netværk, hvor man selv kan
publicere artikler er, at du ikke kender de andre, der også har
adgang. Der er altid én eller anden, der ikke kan administrere det
og begynder at poste spammede artikler og ødelægger det for
for alle.

Personligt ville jeg aldrig købe PBN-links fra nogen, der ikke
passer godt på deres netværk og selv står for publiceringen.

Hvad skal du være
opmærksom på, når du
køber PBN-links?

Er der styr på hosting (siderne skal være stabile)?
Ligger siderne på forskellige IP-adresser?
Er siderne primært emnerelevante, så de ikke skriver om alt
fra barnevogne til kviklån?
Er der skjult registrant hos DK-Hostmaster, så man ikke nemt
kan se at det er samme person der ejer alle sider?
Er siderne sat pænt op, så de ligner rigtige
hjemmesider/blogs?
Ser siderne forskellige ud - altså ikke med samme design og
opsætning?

Det bringer mig videre til en vigtig liste. Jeg har lavet en liste over
ting, du skal være opmærksom på, når du køber links af en
udbyder af PBN-links. Du kan evt. sende vedkommende listen og
bede om svar på, om han eller hun har styr på disse ting. Også
selvom du måske ikke selv forstår dem alle.



Bliver der linket til shady ting som porno, casino og piller?
Bruges der tekster af god kvalitet og helst med 500 eller flere
ord pr. artikel?
Varieres ankertekster?
Er der andre end PBN-ejeren, der har adgang til at poste på
siderne?
Er der manipuleret med de indgående links, så siden får en
kunstigt høj DR, DA, TF eller hvilke andre metrikker man
bruger til at vurdere styrken af et website (se kapitel 15 om
disse og om, hvor nemme de er at manipulere)

Er der styr på ovenstående, så er det efter min mening ret sikkert
at benytte sig af PBN-links - og så er det en billig måde at få
masser af linkværdi på.



S P O R T S -

S P O N S O R A T E R

O G  O D E N D O

I første kapitel hørte vi om at få links ved at sponsorere
velgørende organisationer.

Dette kapitels emne er relateret, men nu skal det handle om
sport.

Der findes tusindvis af sports- og idrætsklubber i Danmark. Læg
dertil enkelte sportsudøvere og andre foreninger.

Fælles for dem (professionelle som amatører) er, at de er dybt
afhængige af frivilligt arbejde og af sponsorater fra virksomheder.

Det er nok tvivlsomt, om du har råd til at sponsorere FCK eller
Bakken Bears. Men så er det jo godt, at der er sportsklubber i alle
lag og på alle niveauer.

Og da denne tekst handler om linkbuilding er vi mere ude efter
gode links end efter logepladser i Parken.
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Få et sponsorlink fra
klubbens hjemmeside
Alle sportsklubber har en hjemmeside, og så godt som alle har en
sektion, hvor de lister deres sponsorer enten med logo eller med
firmanavn. Disse har næsten altid mulighed for, at du kan få link
til din hjemmeside.

Et link fra et billede (logo) er lige så fint som et tekstlink, når det
kommer til linkværdi og autoritet. Det eneste man går glip af er en
ankertekst, men det at et sponsorlink jo typisk vil være dit firmanavn,
har det ikke nogen betydning her.

Hvordan finder du en eller
flere klubber at sponsorere?
Engang fandtes der en hjemmeside, der samlede små
sportsklubber og enkeltudøvere, der søgte sponsorer. Den
hjemmeside havde jeg stor glæde af dengang.

Hjemmesiden er desværre lukket, så der skal nu lidt manuelt
arbejde til for at finde de rette klubber at købe sponsorater hos.

Du må i gang med Google.

Her er et par Google-søgninger, du kan bruge:

inurl:sponsorer klub
inurl:sponsor klub
inurl:sponsorer idræt
inurl:sponsor idræt



Du kan sikkert selv finde på mange flere.

Det skal du kigge efter

Pris. Hos de mindre klubber kan du ofte blive sponsor for et
mindre beløb
Linker klubben ud fra sin sponsor-side?
Har klubbens hjemmeside nogen styrke (indgående links).
Dette kan du tjekke med værktøjer som Ahrefs, Majestic eller
MOZ
Tjek, at klubben bruger "rigtige" links - nogen gange bruger de
javascript eller andet.

Når du researcher klubber at sponsorere, skal du kigge efter:

Du kan også sponsorere
sportsbegivenheder
Det er ikke kun klubber og foreninger, der har brug for
sponsorer.

Året rundt afholdes der et hav af sportsbegivenheder og -
arrangementer som f.eks. motionsløb, cykelløb, stævner osv.

Alle har de brug for sponsorer, og her kan du ofte også få et godt
link for pengene samtidig med, at du støtter idrætten.

Du kan starte med at gennemgå denne liste over alle danske
motionsløb.

https://www.motionslob.dk/


Et pro-tip: brug Odendo
Et "værktøj" som linkbuildere bruger, men som mange ikke
kender er websitet Odendo.

https://www.odendo.dk/


Odendo er et website, hvor virksomheder kan sætte deres
produkter og ydelser på auktion.

Af pengene, der kommer ind, går en procentdel til en
sportsudøver, en klub eller en velgørenhed.

I ovenstående eksempel er det virksomheden Superla, der sælger
deres produkter og giver 5% til en springrytter.

Har du lagt mærke til der, hvor der står "Udbyder"?



Yes, der er et link til superla.dk

Odendo er en stærk hjemmeside, som vi gerne vil have et link fra.

Du kan sælge dine produkter
Du kan brande dig selv
Du kan støtte et formål
Du kan få et stærkt link med i hatten

Eksempel 1
Eksempel 2
Eksempel 3

Du kan med andre ord slå flere fluer med ét smæk ved at bruge
Odendo:

1.
2.
3.
4.

Har du en webshop, ligger den lige til højrebenet, men jeg har
også set virksomheder sætte ydelser og services på auktion på
Odendo.

Men hvad så, når auktionen udløber, tænker du måske?

Det lækre for os er, at Odendo ikke sletter gamle auktioner.

Her er et par eksempler på udløbne auktioner, der stadig ligger
der - med link:

https://www.odendo.dk/out-of-skigoggle-model-shift-fra-skikaelderen-frederikssund
https://www.odendo.dk/gavekort-paa-500-kr-til-seasonsports-dk_2_2_2_2
https://www.odendo.dk/kiropraktisk-behandling-af-hest_1_1_1_1_1_1


A N K E R T E K S T E R
I dette kapitel skal vi ikke kigge på, hvordan du skaffer links, men
på, hvordan du fordeler dine ankertekster.

Ankerteksten er en vigtig del af et link.

HTML-koden for et link ser nogenlunde sådan her ud:

<a href="https://ekstrabladet.dk/">Ekstra Bladet</a>

Og ser således ud på et website:

Ekstra Bladet

Linket består med andre ord af to vigtige dele:

URL (der hvor du sendes hen når du klikker):
https://ekstrabladet.dk/

Ankertekst (det eller de ord du klikker på): Ekstra Bladet

Ankerteksten har altid været vigtig for Googles algoritme. Faktisk
er den nævnt prominent i det studie fra Stanford, som Google er
baseret på: "Google employs a number of techniques to improve
search quality including page rank, anchor text, and proximity
information."
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Ankerteksten kan nemlig være med til at fortælle Google, hvad
den linkende side mener at siden der linkes til handler om.

Hvis ankerteksten er "find billige vaskemaskiner her", så kan
Google regne ud, at den side, der linkes til, er relevant for
søgeordene "billige vaskemaskiner" og "vaskemaskiner".

Før 2012 kunne man udnytte dette ved at overdrive brugen af
det, man kalder exact match ankertekster.

Exact match betyder bare at ankerteksten er præcis den samme
som det søgeord, man forsøger at ranke på.

Dengang ville man altså lave en masse links der alle havde
ankerteksten "vaskemaskine".

Det slog Google hårdt ned på med deres første Penguin-
opdatering i 2012 og senere versioner af denne.

Lige siden har man som linkbuilder skullet forholde sig kritisk og
alvorligt til ens brug af ankertekster.

Derfor dette kapitel.



Typer af ankertekster

Brand
URL
Exact match
Partial match
Generisk

LEGO
https://www.lego.com/da-dk
legoklodser
sjovt at lege med legoklodser
klik her

Jeg plejer at inddele ankertekster i følgende 5 kategorier:

Her kommer ankerteksttyperne i et konkret eksempel:

Hvad er den optimale
fordeling af ankertekster?
Nu har vi lært, at vi skal passe på med for mange exact match
ankertekster, men hvad er så egentlig den optimale fordeling af
ankertekster?

Det kedelige svar er: der er ikke nogen fordeling, der er
optimal for alle!



Kigger du rundt på nettet, vil du med garanti finde SEO-folk, der
anbefaler den ene eller den anden procentvise fordeling, men
sandheden er, at Google ser vidt forskelligt på forskellige
vertikaler/nicher og på forskellige søgeord.

Der kan altså sagtens være forskel på hvad fordelingsraten er for
søgeordet "kjole" og søgeordet "psykolog".

Men hvad gør jeg så Mads?

Køre med en meget konservativ fordeling af ankertekster,
hvor du har mest fokus på brand, URL og generiske
ankertekster, som du kan krydre med lidt partial match. Så
går det aldrig galt. 
Hvis du er mere risikovillig (pas på med dette, når du arbejder
for kunder), kan du køre med en del partial match, få
strategiske exact match og blandet mix for resten. Det gør jeg
typisk til egne websites. 
Hvis du har tid og er nørdet nok (jeg er), så analyserer du dig
frem til den optimale fordeling for netop dit søgeord. 
Du kan anvende et betalt værktøj til at klare punkt 3.

Du kan gøre én af 3, nej 4 ting:

1.

2.

3.

4.



Sådan finder du den
optimale fordeling af
ankertekster for et specifikt
søgeord
Inden jeg begynder at forklare hvordan jeg selv har plejet at
analysere den rette fordeling af ankertekster, skal jeg starte med
at fortælle, at der nu findes to betalte værktøjer, der kan gøre
dette tidskrævende arbejde for dig.

Jeg skal sige, at jeg ikke selv har prøvet nogen af de to værktøjer
endnu, men de ser lovende ud, og de klart på min todo.

Linkio koster fra 20 dollars om måneden og tilbyder udover
ankertekstanalyse også rank tracking, linkovervågning og
konkurrentovervågning.

SEOJet koster fra 69 dollars om måneden og tilbyder udover
ankertekstanalyse også det samme som Linkio plus en
"Gæsteblog-service".

Du kan se en demovideo af SEOJet her

https://www.linkio.com/
https://seojet.net/
https://seojet.net/agencydemo.php


Den manuelle facon (med
Ahrefs)
En fuld analyse på den manuelle måde kan snildt tage et par
timer, derfor springer jeg over nogle hegn i dette kapitel, men du
kommer til at forstå metoden alligevel.

Vi kigger på søgeordet "bredbånd".

I skrivende stund er det websitet tjekbredbaand.dk, der ligger
nummer ét på dette søgeord i Google.

Vi kigger i Ahrefs på tjekbredbaand.dk og vælger "Anchors" i
venstremenuen.

Her får vi en liste over alle de ankertekster, der linker til dette
website.



Vi laver en eksport og trækker data ind i Excel eller dit yndlings-
regneark-program.

Her vurderer vi hvilken type de forskellige ankertekster tilhører:

Herefter kan vi udregne den procentvise fordeling af typerne og
evt. for visualiseringens skyld lave et lagkagediagram i Excel.

Nu gentager vi det samme arbejde for de næste 4 sider i Google's
søgeresultat



Til sidst udregner vi gennemsnittet af fordelingen for hver type på
de 5 sider.

DET vil være det tætteste vi kommer på en optimal fordeling af
ankertekster for det givne søgeord.

Indrømmet: et stort arbejde, men når der er tale om et så svært
og attraktivt søgeord som f.eks. bredbånd, så er det klart arbejdet
værd.

Med mindre altså, vi kan betale os fra det ved Linkio eller SEOJet.



C R O W D F U N D I N G -

L I N K B U I L D I N G

I dette kapitel vil jeg fortælle dig om en metode til linkbuilding,
som de færreste kender endnu.

#cliffhanger

Linkbuilding ved hjælp af crowdfunding.

Hvad er crowdfunding?
Crowdfunding er, når nogen har fået en god idé til et produkt, et
website, en bog eller noget helt tredje, men ikke har råd til at
finansiere udviklingen selv.

Så går de ud med en crowdfunding-kampagne, hvor mennesker
verden over kan støtte projektet med et mindre eller større
beløb, indtil det ønskede beløb er opnået og iværksætterne kan
gå i gang med at producere deres produkt.

Alle de mennesker, der støtter projektet, får typisk en belønning
udfra hvor stor et beløb de har investeret i projektet.

Er det et fysisk produkt, der crowdfundes, vil det typisk være den
første produktion, der sendes ud til alle crowdfunderne.
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GoFundMe
Kickstarter
Indiegogo
Patreon
Crowdcube
Ululele
AngelList

MEN, ofte er én af "præmierne" for en investering også en
mention på projektets hjemmeside - Yes, et link!

Der findes flere store crowdfunding-websites:

De er alle bygget op på cirka samme måde. Når du har fundet et
projekt, der tilbyder et link for en donation (pledge), så er det
bare at betale, og du får linket.

Det svære er at finde de projekter, der tilbyder links fra deres
websites.

Her er Google din hjælper.

Du kan bruge søgestrenge i denne dur:

site:indiegogo.com inurl:project + "link to your"
site:indiegogo.com inurl:project + "donor page"

På den måde søger du kun på det aktuelle website og på sider
der har "projects" i URL'en, samt nævner enten "link to your" eller
"donor page".

https://www.gofundme.com/
https://www.kickstarter.com/
https://www.indiegogo.com/
https://www.patreon.com/
https://www.crowdcube.com/
https://www.ulule.com/
https://angel.co/


Lad os prøve...

Når jeg kigger ned over resultaterne, støder jeg f.eks. på dette
projekt:

Picture to People

Deres 50 dollars-pledge giver et takkelink fra deres website:

https://www.indiegogo.com/projects/picture-to-people-cool-graphics-for-all-of-us#/


Så skal vi lige slå hjemmesiden picturetopeople.org op i Ahrefs
(eller lignende værktøj) for at tjekke, om linket er værd at betale
for.

Det ser rigtig godt ud.

Du får altså et rigtig stærkt link for 306 danske kroner.

Dette var bare ét eksempel. Hvis du bruger lidt tid på at
gennemsøge projekter på alle de nævnte sites, finder du med
garanti mange flere - også til billigere penge.

Automatisér det hele
Nu bliver det smart.

Du kan bruge Google Alerts til at automatisere processen
fremover, så du får besked, når der kommer en ny mulighed for
et crowdfunding-link.

https://www.google.com/alerts


Opret en underretning for hver søgning/site.

Så modtager du en mail, hver gang der opstår et nyt projekt, der
er værd at kigge på i forhold til links.



P A S  P Å  M E D  A T
S T O L E  P Å  D R

Dette kapitel er ét af dem, jeg har glædet mig mest til at skrive.

Det gælder nemlig én af mine personlige kæpheste.

Jeg vil fortælle dig, hvorfor du skal passe på med at fokusere/stole
blindt på tredjeparts-metrics som DR (Domain Rating), TF
(Trustflow) eller DA (Domain Authority).

OG jeg har tænkt mig til sidst i kapitlet at afsløre, hvordan
linksælgere fusker med DR og kunstigt pumper den op, for at
sælge deres links dyrere!
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Tag DR-skyklapperne af –
derfor skal du ikke være så
besat af tredjeparts-metrics
Uanset hvilken branche du er i, vil du komme i problemer, hvis du
blindt følger én måleenhed (metric). Dette gælder ikke mindst
indenfor SEO.

Når man arbejder med SEO – og især linkbuilding – så går der
sjældent en dag, hvor man ikke snakker med kunder, der går op i
tredjeparts-metrics for et links autoritet som Trustflow (TF),
Domain Authority (DA) eller Domain Rating (DR).

“Hvor høj DR har de links, I laver til os?”
“Vi køber ikke links under TF25”
“Det her link har jo kun DR12”

Ovenstående er ikke sjældne kommentarer eller spørgsmål i min
indbakke.

Det er naturligt nok, at linkkunder orienterer sig mod autoritet, da
det er den nemmest målbare metric. Men man kan også blive for
besat af autoritets-metrics og dermed iføre sig selv skyklapper,
overfor de mange andre vigtige faktorer, der er i spil i forhold til,
hvad der er et godt link eller ej.

Så længe jeg har arbejdet med linkbuilding, har der altid været én
tobogstavsforkortelse, som gennemsyrede enhver snak om links.
I lang tid var det PageRank (PR) – Googles egen. Den findes ikke
længere i en offentlig version, og for tiden er det især Ahrefs DR,
der er i spil.



Hvad er tredjeparts-metrics
og hvorfor er de vigtige?
Når man skal vurdere værdien af ny linkmulighed, er man nødt til
at have noget at støtte sig til. Vi kan alle være enige om, at “et link
er et link” ikke har været gældende i mange år. Google lægger
helt klart højere vægt på nogle links end på andre.

I mange år havde vi Googles egen såkaldte Toolbar PageRank (PR)
at støtte os til. Google gav alle websider på nettet en “karakter”
mellem 0-10, baseret på hvor autoritativ søgemaskinen
vurderede, at websiden var. Man kunne installere en værktøjslinje
(toolbar) i sin browser og altid se, hvilken PR en given webside
havde.

Google valgte at fjerne denne funktion i marts 2016.

Herefter har andre firmaer (tredjeparter) forsøgt at levere en
metric, der kunne stå i stedet for PageRank.

Moz har DA, Majestic TF og Ahrefs DR.

Den sidste er mere eller mindre branchestandard i Danmark i
dag. I udlandet er det oftere DA, der gør sig gældende.

Som sagt er alle disse tredjeparts-metrics fine guidelines at læne
sig op af, så længe man husker at DA/TF/DR IKKE er Googles.
Det er udenforstående virksomheder, der forsøger efter bedste
evne at vurdere, hvad Google lægger vægt på.

Og så længe man husker, at autoritet ikke er alt.

https://searchengineland.com/google-has-confirmed-they-are-removing-toolbar-pagerank-244230


Derfor skal du ikke kun
fokusere på autoritet

Googles egen Toolbar PageRank findes ikke længere, så du
sætter din lid til tredjepartsprodukter, der ikke har fuld
adgang til hele Googles indeks. 
Autoritetsmålinger tager ikke højde for relevans. 
Nye populære websites med masser af trafik vil have en lav
autoritetsscore, og du risikerer at overse disse. 
Google arbejder i dag med differentiering af vertikaler. Hvad
der er en lav autoritetsscore i én branche, kan sagtens være
en høj i en anden. Kig altid på din egen vertikal, og led ikke
efter en universel metric at arbejde efter. 
Websites med høj autoritet kræver som oftest en større
investering af enten penge eller tid, og går du kun efter denne
type links, risikerer du at miste momentum i forhold til en
kontinuerlig strøm af indgående links. 
En naturlig linkprofil består ikke kun af links med høj autoritet.
Det er ikke naturligt kun at have links med DR30+.

Hvis du i dit linkarbejde udelukkende fokuserer på autoritet og
bliver ramt af “metric blindness“, så ifører du dig unødvendige
skyklapper, hvor du ikke får det fulde billede af et links værdi.

Af udfordringer kan nævnes:

https://searchengineland.com/metrics-blindness-why-its-harming-your-link-dev-efforts-247325


Anlæg et 360 graders syn på
din linkbuilding

Autoritet
Relevans
Engagement

Hvis du vil have en seriøs tilgang til linkbuilding, må du ikke
fokusere udelukkende på autoritets-metrics, men er nødt til at
anlægge et 360 graders syn på linkmuligheder.

Jeg er med på, at det er sværere, da de andre aspekter ikke er så
målbare, men kræver en langt større grad af subjektivitet og
instinkt.

Når jeg i Nordskov Media arbejder med links, bruger jeg lige dele
værktøjer og lige dele mavefornemmelse, bygget på mange års
erfaring.

Vil du hele vejen rundt, skal du tage følgende aspekter med i din
analyse og vurdering:

Relevans
Når jeg arbejder med linkbuilding, er relevans altid det, jeg
ultimativt stræber efter.

Hvis jeg har en kunde, der sælger cykler og skal vælge mellem et
link fra en artikel på politiken.dk, der handler om politik, eller et
link fra et cykelcommunity, med masser af relevante artikler og et
engageret publikum af cykelentusiaster, ved jeg godt, hvad jeg
ville vælge.



Lad os tage et konkret eksempel:

Jeg har en kunde, der sælger kaffe.

Vi siger, at kunden er fastlåst på kun at ville have links med DR
over 25.

I vores arbejde med at finde linkmuligheder til kunden, støder vi
på siden Hipsterkaffe.dk.



Siden handler udelukkende om kaffe, og er drevet af en rigtig
passioneret kaffenørd med 10 års erfaring med kaffebrygning.
Den er fuld af gode artikler og guides. Siden har masser af
trafik/engagement (over 3.500 månedlige besøgende i følge
Ahrefs) og ranker på mere end 1.500 søgeord (igen i følge
Ahrefs).

Udover linkværdien er der en rigtig god chance for direkte trafik
fra Hipsterkaffe.dk’s læsere til kundens webshop. Der er en god
chance for at bygge en relation og åbne en ny kanal for kunden.

Ville du ikke som kaffewebshop elske at få et link fra denne side?
Men hvad er nu det? Hipsterkaffe.dk har kun DR15 !?

Hvis vi udelukkende fokuserede på DR25+ ville denne fantastiske
linkmulighed være sorteret fra, længe inden vi kunne gå i dybden
og opdage, hvor spændende og relevant et site det i
virkeligheden her.



Engagement

Trafik (kan tjekkes via Ahrefs eller Semrush)
Engagement på sociale medier (kan tjekkes via Buzzsumo)
Antallet af blogkommentarer
Hvor ofte opdateres der med nyt indhold

Google elsker engagement.

Det viser, at et website er populært og relevant for brugerne. Når
de besøgende interagerer med websitet i form af kommentarer
eller sociale delinger, er det et signal til Google om, at indholdet
er relevant og interessant for målgruppen.

Engagement kan være flere ting, og du kan tjekke det på
forskellige måder:

Hvis vi vender tilbage til den kaffesælgende kunde og til siden
Hipsterkaffe.dk, så opdager vi også, at denne side har et pænt
engagement hos dens læsere.

Se f.eks. dette blogindlæg om en bestemt kaffekværn:

https://ahrefs.com/
https://www.semrush.com/
https://buzzsumo.com/
https://hipsterkaffe.dk/wilfa-kaffekvaern/


28 kommentarer og 44 delinger på Facebook vidner om
engagement. Det er endnu et bevis for, at et link herfra ville have
stor værdi på trods af en DR på 15.



BREAKING: DER FUSKES MED
DR I STOR STIL
Først lidt historie.

I 2018 viste min amerikanske SEO-ven og -ekspert mig et lille tip
til, hvordan man nemt, kunstigt kan booste et domænes DR. Jeg
prøvede det selv, og syntes at det var sjovt, men det var ikke
noget, jeg gik videre med dengang.

I 2020 opdagede jeg så, at flere linkbuildingbureauer og -sælgere
anvendte denne metode til at kunne sælge links fra domæner,
der mere eller mindre er værdiløse, men som har høj DR.

DR sælger (desværre stadig).

Bemærk: Jeg ønsker ikke at hænge nogen ud, og skriver
udelukkende denne nyhed for, at du som potentiel linkkøber
sikrer dig, at du ikke bliver snydt. Hvis jeg afslører metoden,
mister den forhåbentlig sin berettigelse. Det er ikke kun ét
linkbureau der gør dette, men er desværre en tendens der
spreder sig. Den skal stoppes nu.

Hvilket domæne i verden har én af de højeste DR?

Yes, google.com



Hvad nu, hvis du kunne få links fra google.com (og alle de andre
google-landedomæner) til dine sites? Ja, så vil din DR flyve i vejret,
fordi DR98-links snyder Ahrefs til at tro at dit domæne skal have
høj DR.

Sådan gør du (men du skal
ikke gøre det)
Nu vil jeg forklare dig præcis, hvordan du kunstigt booster dine
domæners DR med links fra Google.

Det er selvfølgelig ikke noget, du skal gøre.

Don't do this at home, kids, I'm a trained professional.

Det giver INGEN SEO-værdi at booste sit domæne på denne
måde. Det er rent fusk.

Prøv at se denne linkprofil (taget fra et site, der har været solgt
links fra):



Masser af links fra Google!

Måden, det er gjort på, er ved hjælp af redirects.

Du laver denne:

https://www.google.com/url?q=https://www.mitpbnsite.dk/

Som kommer til at se således ud.

https://www.google.com/url?q=https://www.mitpbnsite.dk/


Hvis du får denne side indekseret (ved at lave links til den
andetsteds fra), så har du nu et DR98-link til dit PBN-site.

Nu kan man så gøre det samme med alle de andre google.* sites,
fra images.google.com, maps.google.com osv.

Kunstige EDU-links
Men det stopper ikke her.

Tilbage i de gode gamle linkbuilding-dage var EDU-links the shit.

EDU-links er links fra universiteter og andre uddannelses- og
forskningsinstitutioner. De har i USA typisk .edu som
domæneendelse. F.eks. er domænet for Harvard harvard.edu og i
Storbritannien er det domæneendelsen .ac.uk - University of
Exeter har exeter.ac.uk.

Disse links har en kæmpe SEO-værdi, da Google tillægger disse
institutioner stor autoritet, og da det normalt er rigtig svært at få
links fra universiteter og lignende.

https://www.harvard.edu/
https://www.exeter.ac.uk/


Men det har man også fundet en omvej til, i samme stil som med
Google-links:

I backlinkprofilen for et andet linkbuildingwebsite finder jeg bl.a.
links fra Rhode Island College (ric.edu), London Business School
(london.edu) og sågar bosniske og taiwanesiske
uddannelsesinstitutioner.

Det kan f.eks. se således ud:

http://www.ric.edu/Pages/link_out.aspx?
target=https://www.mitpbnsite.dk/

Eller...

https://clubs.london.edu/click?r=https://www.mitpbnsite.dk/

Metodikken er den samme som med Google-redirects: indeksér
ovenstående URL's og du får universiteternes høje DR til at smitte
af på dit domæne.



Sidste nyt: Ahrefs reagerer
på dette
Siden jeg begyndte at researche til dette emne, har Ahrefs faktisk
taget action på, at der er nogen der manipulerer med deres data.

Det er ikke noget de har været ude med offentligt, men de sendte
en besked til alle kunder om det.

Her er DR-grafen for ét af de omtalte domæner:

20. april 2020 havde domænet DR6.

1. juni 2020 havde det DR51.

20. november 2020 faldt det til DR6 igen.

I dag har det DR14.

Ahrefs har været inde og pille ved deres algoritme bl.a. for at
fjerne "værdien" af Google-redirects.



L I N K  V E L O C I T Y

I dette kapitel skal vi snakke om et begreb, der hedder "link
velocity".

Velocity betyder "the speed of something in a given direction", og
link velocity handler om hvor hurtigt, og hvor mange links, der
bygges til et website.

Først kommer jeg ind på, om link velocity er relevant at snakke
om i Danmark i forhold til Google-straffe.

Bagefter kommer jeg med et super tip til, hvordan du kan holde
øje med hvor mange links dine konkurrenter bygger, så du ikke
ryger bag af vognen.

Betyder det noget hvor
hurtigt du bygger links?
Bemærk, at det følgende svar er baseret på min egen holdning og
min erfaring med linkbuilding. Hverken jeg, eller andre udenfor
Google, kan give et 100% sikkert svar.

Hvis du har læst på amerikanske blogs og medier om SEO, er du
måske stødt på begrebet link velocity og er blevet advaret om, at
for mange links for hurtigt kan medføre en Google-straf.
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Googles talsmand John Mueller blev spurgt i 2019, om man
kunne blive straffet for at bygge for mange links for hurtigt.

Hans svar (i denne video) var præcis lige så uld-i-mund og
snakken-udenom-agtigt, som de plejer at være.

Mueller sagde bl.a.:

"So it’s not so much a matter of how many links you get in which time
period. It’s really just… if these are links that are unnatural or from
our point of view problematic then they would be problematic. It’s like
it doesn’t really matter how many or in which time."

Google siger altså her, at det ikke betyder noget hvor mange
links, man bygger hvor hurtigt. Det handler mere om, om det er
naturlige eller unaturlige links.

Man kan så begynde at spekulere på om 10.000 links på en dag
ikke vil ses som et unaturligt tegn? I think so.

Men vi skal også huske på, at når amerikanske bloggere snakker
om link velocity, så bevæger de sig i en verden, hvor det er
normalt at blaste sine sider med tusinder eller millioner af spam-
links fra værktøjer som GSA eller SENuke.

Her i Danmark ser det anderledes ud, og 200-300 linkende
domæner (der ikke er spam) over nogle måneder, er ikke noget
der ville skræmme mig.

https://www.youtube.com/watch?v=kbS_CusPurI&t=1851s


2 danske eksempler på
aggressiv linkbuilding
Da jeg researchede til dette kapitel, snakkede jeg bl.a. med to af
mine venner, der begge har prøvet at bygge mange links på kort
tid.



Ikke engang coronaprover.dk har en lige så skarp link velocity-
kurve, selvom det domæne fik masser af links naturligt og viralt:

Begge websites lever i bedste velgående, ranker godt og hiver
trafik ind.

Det betyder naturligvis ikke, at der ikke er en risiko forbundet
med høj link velocity, bare at jeg endnu ikke har hørt om et dansk
eksempel på en Google-straf for dette. Har du, hører jeg gerne
om det.

Super-tip: hav styr på dine
konkurrenters link velocity
Kender du det? Du bygger links til din side, men dine
konkurrenter bliver ved med at ligge over dig i søgeresultaterne?



Det er frustrerende, at dit arbejde og dine penge tilsyneladende
ingen effekt har.

Husk, at SEO er et nulsumsspil: det du vinder, er tabt af andre og
omvendt.

Så hvis du har bygget 5 links i november, har de andre måske
bygget 8 eller 10.

Ville det ikke være rart, hvis du kunne overvåge konkurrenternes
link velocity og dermed have et blueprint til, hvor mange links der
skal laves hver måned, for at ranke over dem?

Det kan du.

This is how:

Indtast dit søgeord (vi bruger "kviklån" i dette eksempel, fordi det
er en niche hvor der typisk bygges mange links) i Ahrefs' Keyword
Explorer:

https://denstoredanske.lex.dk/nulsumsspil


Scroll ned til deres "SERP overview"

Kviklanet.dk har 156 domæner, der allerede linker til sig og har én
af de højeste UR (på 36) blandt resultaterne i Top 10. Det rækker
pt. til en andenplads.

Men det er jo, hvor de ligger lige nu. Vi vil gerne vide, hvor hurtigt
de bygger nye links, for at opretholde deres position.

Klik på den lille grønne pil ud for URL'en og vælg "Overview":



Klik derefter på "New" under "Backlinks" i venstremenuen:



Vælg "One link per domain".

Denne rapport viser links der er "vundet" og "tabt" over tid.

To nye links den sidste uge. Det ene ser relevant ud, det andet er
fra et directory og nofollow.

Dette siger os dog ikke så meget.

Filtrér derefter på de sidste 30 dage:



Vi kan se 8 nye linkende domæner i de sidste 30 dage. Udover
førnævnte link fra biglistofwebsites.com er de alle enten
relevante eller stærke (eller begge dele).

Det er vigtigt, at du kigger på både relevans og kvalitet af de
indgående links. Man kan lave 100 links af lav kvalitet, og det vil
ikke have den store effekt, mens 5-10 nicherelevante links med
høj autoritet vil have en større effekt.

Til sidst filtrerer vi på 60 dage, for at tjekke om linktilgangen er
konsistent:



Når vi kigger på disse data, kan vi se at Kviklanet.dk den seneste
måned har fået omkring 2 nye links om ugen, men at det
måneden før var lidt højere.

Hvis jeg skulle bygge links til en konkurrent til dem, ville jeg først
sørge for, at linkprofilen matchede Kviklanet.dk's og derefter
bygge 8-10 nye links om måneden.

Jeg ville også holde øje med, om de skruede op for deres link
velocity, så jeg kunne tilpasse min kampagne.

Ovenstående metode virker naturligvis også på undersider og
ikke kun på hoveddomæner.

F.eks.: https://www.mikonomi.dk/penge/kviklaan



S T A R T U P - L I N K S

Du er da en startup, er du
ikke?
Startup-kulturen har altid haft kæmpe interesse og bevågenhed
på nettet - lige siden de glade dotcom-dage, hvor jeg rendte
rundt på Reboot-konferencen ude på Refshaleøen, og drak
smarte drinks med alle de andre sortklædte tech-hipstere.

Af den grund findes der et hav af oversigter over Startup-
virksomheder.

Det kan du bruge i din linkbuilding.

Mange af disse Startup Directories optager din profil helt gratis,
og mange af dem ligger på ret så kraftfulde domæner.

Hvis du googler "startup directories" finder du lister med mange
hundrede directories. Desværre er rigtig mange enten lukkede,
ikke rigtige directories, spammy eller giver dig et nofollow-link.

Så jeg har gjort arbejdet for dig, og har gennemgået alle listerne.

Her har jeg samlet en liste, du kan begynde med.

Enkelte af dem kræver en lille betaling, hvis du vil godkendes
hurtigere.
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The Hub (fra Danske Bank) - DR70 - Eksempel på profil
Startup Tracker - DR44 - Eksempel på profil
Launched - DR16 - Eksempel på profil
SnapMunk - DR50 - Eksempel på profil
SideProjectors.com - DR56 - Eksempel på profil
Startup Blink - DR60 - Eksempel på profil

https://thehub.io/startups
https://thehub.io/startups/tise
https://startuptracker.io/
https://startuptracker.io/startups/jumpstory
https://launched.io/
https://launched.io/startup/4114-community-gaming
https://startups.snapmunk.com/
https://startups.snapmunk.com/sweden/%C3%B6stersund-s/computer-software/ffacewear
https://www.sideprojectors.com/
https://www.sideprojectors.com/project/19802/membershipcom-people-helping-people
https://www.startupblink.com/
https://www.startupblink.com/startups/copenhagen+denmark/SoundBoks


L I N K S  F R A

W I K I P E D I A

Du kender godt Wikipedia, og det gør Google også.

Artikler fra Wikipedia fylder godt op i søgeresultaterne på alle
informationssøgninger, der er deciderede produktsøgninger.

Det samme i de såkaldte "featured snippets":
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https://thehub.io/startups
https://da.wikipedia.org/wiki/Forside
https://thehub.io/startups
https://thehub.io/startups
https://thehub.io/startups


Google er bare rigtig glad for Wikipedia!

Derfor vil du gerne have links fra verdens største opslagsværk,
der har mere end 55 millioner artikler og har 1,7 milliarder unikke
besøgende hver eneste måned!

Men, men, men, Mads
Wikipedia-links er jo nofollow og John Mueller fra Google har sagt:

https://thehub.io/startups
https://thehub.io/startups
https://thehub.io/startups


Randomly dropping a link into Wikipedia has no SEO value and will
do nothing for your site. All you're doing is creating extra work for the
Wikipedia maintainers who will remove your link drops. It's a waste of
your time and theirs. Do something that's useful in the long term for
your site instead, build something of persistent value.
Kilde: Reddit.

Husk, at Muellers job er at prøve at undgå at folk manipulerer
med søgemaskinens resultater og han skal derfor sige den slags.
Han siger også, at man ikke skal smide tilfældige links ind i wiki-
artikler, og der er jeg helt enig med den gode mand.

Men, det er min klare og stærke overbevisning, at Google giver
værdi til links fra Wikipedia. Også selvom de har nofollow-tag og
selvom Mr. Mueller siger, at de ikke gør.

Hvis man kigger på internationale websites der ranker i top, har
de næsten altid Wikipedia-links og korrelationsundersøgelser har
vist, at Wikipedia-links og Google-rankings hænger sammen.

Google har trukket lidt i land og siger nu, at "Nofollow links som
udgangspunkt ikke har en SEO-mæssig værdi". Spørger du mig,
ligger Wikipedia uden for normalen.

Sådan gør du
Hvis du har besluttet dig for, at du gerne vil have et link fra
Wikipedia, så er det først vigtigt at vide lidt om hvordan den
fungerer.

https://thehub.io/startups
https://thehub.io/startups
https://thehub.io/startups
https://www.reddit.com/r/SEO/comments/iefdfs/how_can_one_get_backlink_from_wikipedia/
https://thehub.io/startups
https://thehub.io/startups
https://thehub.io/startups
https://thehub.io/startups
https://thehub.io/startups


MEN, du kan ikke bare tilføje en ny artikel om din webshop eller
affiliatesite og du kan heller ikke bare tilføje dit link til
ultrabilligtbredbaand.dk i en tilfældig artikel om bredbånd.

Wikipedia har en meget dedikeret skare af moderatorer, og din
artikel eller dit link vil være fjernet minutter efter, du har tilføjet
det, hvis du ikke gør det klogt.

Derfor er din bedste chance for et wiki-link at bruge "døde links-
metoden".

Wikipedia er nemlig fuld af døde links. Links, der er tilføjet artikler
gennem tiden, men som nu linker til sider, der ikke længere
findes.

Arbejder du på det engelske sprog er du heldig, fordi du kan
bruge Wikigrabber til at finde wiki-sider indenfor din niche, der
har døde links.

Skriver du på dansk eller et andet sprog, må du bruge Google i
stedet.

Alle døde links på Wikipedia er markeret med "Website ikke
længere tilgængelig":

https://www.webfx.com/seo-tools/wikigrabber/


Derfor kan du lave følgende Google-søgning:

site:da.wikipedia.org "din niche" “website ikke længere tilgængelig”

Dansk er et lille sprogområde, og hvis du arbejder med f.eks.
hundeudstyr eller babysutter, kan det være svært at finde noget
relevant.

Det næste jeg ville gøre, er derfor at søge generelt efter døde
links på det danske Wikipedia:

site:da.wikipedia.org “website ikke længere tilgængelig”

Og springe de første siders resultater over, der mest handler om
hvordan man retter døde links, samt alt fra "Landsbybrønden"
(der er stedet hvor moderatorer debatterer).

Jeg vil så bladre resultaterne igennem, til jeg støder på et emne,
jeg kan skrive om i en artikel eller et blogindlæg på mit eget site
uden at det stikker helt ud.

Mine øjne falder på denne artikel om Jarmers Tårn i København:

https://da.wikipedia.org/wiki/Jarmers_T%C3%A5rn


Hvis jeg havde et website i rejsenichen, ville jeg kunne lave et
blogindlæg, der handlede om dette tårn i København og ændre
én af de døde referencer til min egen.

Her kommer den geniale Wayback Machine ind i billedet: 515
milliarder websider arkiveret gennem alle internettets år.

Her kan vi slå de to døde sider op og få inspiration til vores eget
blogindlæg:

Vi kan se at der er hele to døde links til artikler "om Jarmers Tårn",
ja der mangler faktisk referencer til denne artikel.

https://archive.org/




Fun fact: Den første side har jeg selv haft en finger med i spillet
omkring, da jeg arbejdede for sommerhusportalen, dengang deres
hjemmeside så sådan ud.

Nu ville jeg så skrive et blogindlæg, der handlede om Jarmers
Tårn, publicere det på mit rejsesite og ændre linket/referencen
på Wikipedia til https://www.madssrejseblog.dk/jarmers-taarn/

Du skal ikke kopiere indholdet fra de gamle sider, men skrive din
egen artikel. Du kan selvfølgelig få inspiration og skrive om
vendernes angreb på København i 1259, og om Fyrst Jaromar.

Wikipedia har sit eget system, som man lige skal lære at kende. I
stedet for at jeg skriver en lang guide her, vil jeg i stedet henvise
til denne:

How to edit a page in Wikipedia

Tip: Husk at linke internt fra blogindlægget, der får linket fra
Wikipedia til din forside, så du spreder styrken og autoriteten
udover hele websitet.

https://www.wikihow.com/Edit-a-Page-in-Wikipedia


H V A D  S K A L  E T

L I N K  K O S T E ?

Kapitlets emne udspringer af en e-mail jeg fik fra Ole fra Norge.
Han skrev og spurgte, om jeg ikke ville skrive noget om
værdiansættelse af links. Her mente han ikke SEO-værdi, men
økonomisk værdi.

Han spurgte, hvordan jeg prissatte de links, jeg sælger, og især
hvordan man kan vurdere, om prisen på et link er fair eller ej.

Et virkelig svært emne
Dette er ét af de virkelig svære spørgsmål, men også virkelig
interessant, synes jeg.

Først lidt om min baggrund for at svare på spørgsmålet.

Jeg har solgt links i mange år. Jeg har også selv købt links i mange
år. Og jeg har fulgt udviklingen tæt. Jeg ejer den største danske
Facebook-gruppe for køb og salg af links, og er derudover
"områdeekspert for linksalg" på online marketing-forummet
Marketers.

Min egen karriere som selvstændig begyndte som tekstforfatter.
Jeg byggede derudover PBN-sider for sjov i fritiden og opdagede
at en del af mine tekstkunder gerne ville have tekster publiceret
på dem, i forbindelse med linkbuilding.
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Jeg tænkte, at det kunne de da godt, og tog 50 kr. for en
publicering. Jeg syntes at det virkede meget fair, og der var ikke
rigtig et marked for linksalg dengang ,at læne sig op ad.

Min ven Kim gav mig en kærlig opsang en varm dag i Spanien og
forklarede mig, at værdien slet ikke lå i teksterne, som mange
tilbød til billige penge, men i publiceringen på de PBN-sider jeg
havde nørdet til verden. Det åbnede mine øjne, og mine priser
blev sat i vejret, uden at kunderne faldt fra.

Det rykkede min forretning, fra lille tekstbureau til i sidste ende et
digitalt bureau med 4 partnere, der levede af linkbuilding. Vi
havde en flot 6-cifret omsætning hver måned på linksalg alene.

Markedet er anderledes i dag
Men som med alt andet, så avler succes konkurrenter, og i dag er
der mange bureauer og enkeltpersoner der sælger links, og
konkurrencesituationen er i dag en helt anden, end i min egen
storhedstid. 

Det enkle svar

Det enkle svar på spørgsmålet om hvad et link skal koste:

"Det folk vil give".

Et link er en sjov størrelse, og det er udelukkende markedet, der
dikterer prisen.

Nu har jeg aldrig selv sat fod på en handelsskole, men jeg tænker
at det er det man kalder "udbud og efterspørgsel".



Hvad har jeg af omkostninger (tekster, hosting, domæner,
freelancer)?
Hvis det er videresalg af links fra andres sider, er der også
min indkøbspris
Hvad sælger andre samme type link for?
Kan jeg give mængderabatter?
Synes jeg selv, at det er en fair pris i forhold til kundens
udbytte?

Det mere komplicerede svar

Når jeg skal prissætte de links jeg sælger, kan jeg kigge på
følgende faktorer:

Jeg kører lige lidt ud ad en tangent...

Udviklingen inden for salg af PBN-links

I de seneste måneder (skrevet i august 2021), har jeg set en trend
inden for salg af PBN-links, som er det område, jeg har allerstørst
erfaring med.

Priserne er i dén grad dalet, fordi konkurrencen er stigende, i takt
med at flere og flere ser dette som en god forretningsmulighed,
og bygger deres egne PBN-netværk.

Her tillader jeg mig at komme med en kommentar, som slet ikke
er hverken upartisk eller objektiv:

Med nogle af de lave priser jeg har set på det seneste pr. PBN-
link, så kan kvaliteten ikke følge med, hvis sælgerne skal have et
overskud.



Er det links jeg ikke har adgang til på anden vis?
Er det relevante links emnemæssigt?
Er det links fra sider med høj autoritet?
Er links placeret i artikler, der ikke er "gemt væk" langt fra
forsiden
Er prisen god i forhold til markedsprisen?

Og det er også det jeg oplever, når jeg kigger de billige tilbud
efter i sømmene:

Siderne er ofte (men ikke altid) lavet hurtigt på mærkelige
domæner, teksterne bliver kortere og kortere (ned til 300 ord,
hvor mine er 500+), sidernes linkprofiler er tynde og/eller kunstigt
pumpede, sælgerne giver køberne direkte adgang til deres
netværk, osv. osv.

Jeg skal ikke hænge nogen ud, og igen: markedet dikterer, men
jeg holder fast i, at det giver større værdi for kunderne ,at prisen
er fair og at links kommer fra et PBN-netværk, der er velpasset og
styret af nogen, der har forstand på det. At teksterne er lange
nok, har den rette kvalitet og at hverken Google eller andre kan
finde lister over domænerne.

Og så tilbage på sporet...

Når det er mig selv, der køber links til mine egne projekter eller
mine kunder, kan jeg kigge på følgende faktorer:

Det er ikke altid, at jeg kan sætte hak ved alle punkter, eller
behøver at kunne det. En varieret linkprofil kræver alle typer af
links.



Hvis bare man havde en
formel for ROI
Der er mange discipliner inden for online marketing, hvor det er
nemt at udregne ROI (Return On Investment).

Hvis du bruger 5.000 kr. på Google Ads og tjener 8.000 kr. på det,
så er det en positiv ROI.

Sådan er det desværre ikke med linkbuilding (eller SEO generelt).

Man kan ikke sige, at et bestemt link får din side til at få en
bestemt placering i Google, med så og så meget ekstra trafik til
følge, og dermed et bestemt beløb i ekstra omsætning.

Links er i top 3 over ranking-faktorer i Google, men der er mere
end 200 faktorer i alt. Så hvis dit content eller din tekniske SEO
ikke spiller, så vil links ikke have den effekt, de ellers kan have. Og
så er der hele situationen med, at du ikke ved hvad dine
konkurrenter laver samtidig.

Et forsøg på et værktøj
Morten Vadskær har gjort et forsøg på at lave et værktøj, hvor
man kan vurdere om prisen på et link er fair.

Han gennemtrawlede over 300 tilbud på danske links og
noterede deres DR og pris og har dermed fået et prisindex, som
hans værktøj er baseret på.

Du finder det her

https://backlinko.com/google-ranking-factors
https://www.v4d5.net/linkpriser


Værktøjet tager kun hensyn til DR, hvilket naturligvis langt fra er
den eneste faktor at vurdere værdien på et link udfra, men det er
stadig et sjovt værktøj og kan give et øjebliksbillede eller noget at
læne sig opad, når du skal vurdere om et link har en fair pris.

Linkbroker
Så når jeg selv skal prissætte mine links, eller vurdere priser, når
jeg indkøber links til egne sider eller til kunders, så handler det
(desværre) meget om erfaring og mavefornemmelse.

Hvis du selv synes, at det kan være svært at overskue
linkmarkedet eller -priserne, kan det være en god idé at alliere dig
med én som mig.

Dette kapitel blev en lang tekst, der desværre ikke er helt konkret,
men jeg håber alligevel at du, Ole, og I andre, fik lidt svar på
hvordan man kan vurdere priserne på links.



B R O K E N

L I N K B U I L D I N G

I dette kapitel skal vi kigge på "broken linkbuilding".

Det er en teknik, som de store udenlandske guruer altid nævner,
men jeg har stadig ikke set cases på dansk.

Derfor satte jeg mig for at finde ud af, om det er en teknik vi kan
bruge her i Danmark.

Du kan begynde med at læse om teknikken hos Ahrefs, Brian
Dean, MOZ og SEMrush.

Hvis du gider.

Kort fortalt, går det ud på at finde døde links på andres
hjemmesider (links til sider, der ikke virker eller findes længere),
henvende sig til sidernes ejere og gøre dem opmærksomme på
det døde link, og i samme ombæring gøre opmærksom på, at du
har en ressource, de kan linke til i stedet.

På den måde får du (med lidt held og flid) et link, som engang
"tilhørte" en konkurrent. Nice.

Hjemmesideejere hader døde links. Det er ikke rart at have en
hjemmeside, der linker til noget, der ikke findes længere.
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Desværre er der ikke så mange, der bruger tid på at gennemgå
udgående links tilbage i tiden og tjekke om de sider man har
linket til stadig er aktive.

Derfor siger teorien, at du kan gøre hjemmesideejerne glade og
bedre stemte for at udskiftet linket til dét du kommer med.

Begynd med
"ressourcesider"

http://seniorinternet.dk/
http://startsiden.dk/
http://www.verdensnavle.dk/
http://www.gratis.dk/

Da jeg gik på Biblioteksskolen tilbage i 90'erne, havde vi et
semester, hvor vi lærte at lave "ressourceguides på Internettet".

Det lyder fancy, men var i virkeligheden blot websider med links,
der var relevante for et givent emne. Det var avanceret i 1996,
seriøst.

Men der findes stadig en del af denne type linksamlinger i
Danmark.

Jeg kan nævne et par eksempler:

Disse websites indeholder et hav af udgående links og jeg vil
vædde på, at en del af dem ikke længere er aktive. Lad os teste
det.

http://seniorinternet.dk/
http://startsiden.dk/
http://www.verdensnavle.dk/
http://www.gratis.dk/


Værktøjer til prospecting

https://www.deadlinkchecker.com/
https://www.brokenlinkcheck.com/

"Prospecting" betyder i denne sammenhæng "at finde sites med
døde links".

Det er naturligvis alt for tidskrævende, at klikke sig rundt til man
støder på et link der ikke virker, og der findes da heldigvis også
værktøjer der kan hjælpe os:

Foretrækker du som Chrome-bruger et plugin, så kan jeg
anbefale dette, der skimmer en side for døde links.

Jeg prøver med værktøjet brokenlinkcheck.com og laver en kørsel
på seniorinternet.dk:

https://www.deadlinkchecker.com/
https://www.brokenlinkcheck.com/
https://chrome.google.com/webstore/detail/check-my-links/ojkcdipcgfaekbeaelaapakgnjflfglf/


Jeg falder over siden julognytår.dk, der ikke ser ud til at virke.

Har du en hjemmeside, der handler om jul og nytår, så er det
oplagt at kontakte ejeren af seniorinternet.dk og fortælle ham, at
linket ikke virker, men at du har en side, det giver mening at linke
til i stedet.

ELLER (bonustip)

Et opslag hos DK-Hostmaster viser...

... at domænet er ledigt at registrere.

Et opslag i Ahrefs viser...



... at domænet har lidt indgående links.

Går du og drømmer om en hjemmeside der handler om jul og
nytår (du kan f.eks. sælge gaveidéer som affiliate for webshops),
så kan du skynde dig at registrere domænet og starte ud med 10
linkende domæner.

Det var et sidespring.

Lad os i stedet prøve med det andet værktøj
(deadlinkchecker.com) og med udgangspunkt i siden
verdensnavle.dk:

Jeg falder over siden billigstetvpakke.dk der ikke virker.

Har du en hjemmeside, der sammenligner TV-pakker, så er der
en oplagt mulighed her for at kontakte ejeren af verdensnavle.dk
og gøre opmærksom på, at linket er dødt og i stedet anbefale at
han linker til din side.

You get the point now?



Næste skridt: find alle de
andre der linker til et dødt
link
Nu har vi fundet en side der ikke virker, hvorfor så ikke finde ALLE
sider der linker til denne side?

Du kan bruge alle backlink-tjekkere som f.eks. Ahrefs, Majestic
eller MOZ.

Jeg bruger Ahrefs og kører billigstetvpakke.dk igennem denne.

Her finder jeg 27 domæner, der linker til siden med et dofollow-
link:

Nu kan jeg f.eks. kontakte nordicchannels.com også og gøre dem
opmærksomme på det døde link til billigstetvpakker.dk.

You get the point.



Hvad skal jeg skrive?
I de amerikanske artikler om broken linkbuilding, finder man
masser af skabeloner for, hvordan man stykker en outreach-mail
sammen.

Jeg ville selv gøre det meget enkelt:

Kære Preben,

Jeg skriver bare for at gøre dig opmærksom på, at der på denne
side:

http://seniorinternet.dk/senior24JUL.htm

er et link, der desværre ikke virker: 

http://julognytår.dk/

Jeg driver siden https://julmedmads.dk som måske kunne bruges
som en erstatning?

Mange hilsener fra Mads.

Læg mærke til, at jeg bruger lidt tid på at finde ud af, at det er en
mand der hedder Preben der ejer Seniorinternet, så jeg kan gøre
mailen personlig.



Hvad kan du ellers gøre?
Broken linkbuilding er i virkeligheden et stort emne, hvis man skal
gå helt til bunds med det. Her kan jeg anbefale de artikler på
engelsk, jeg linker til i toppen af kapitlet.

Der findes f.eks. langt mere avanceret software til at crawle
hjemmesider efter døde links end de to browserbaserede jeg
nævner her. Det er værktøjer som Screaming Frog og Xenu.

Du kan også begynde at dykke ned i mere emnespecifikke
websites, end de generelle linksamlinger, jeg nævner her.

Har du f.eks. en lystfiskershop, kan du crawle lystfiskerwebsider
for døde links osv.

https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/
https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/
http://home.snafu.de/tilman/xenulink.html


L I N K B Y T T E

Selvom jeg har givet dig flere tips til at skabe links helt gratis, så
må vi erkende, at de gode links koster penge - på den ene eller
anden måde.

Derfor er linkbytte (udover at købe links), den metode jeg selv
altid falder tilbage på, når jeg skal skabe links til egne projekter.

Kort beskrevet går linkbytte ud på, at jeg tilbyder dig links fra én
eller flere af mine hjemmesider, og til gengæld får links fra én
eller flere af dine hjemmesider.

Det er en simpel og gratis måde at skaffe links på.

Hvordan finder du nogen at
bytte med?
Jeg er så heldig at jeg har lige så mange linkvenner at bytte med,
som lille Victor har venner at bytte Pokémon-kort med i
skolegården.

Hvad gør du, hvis du er ny indenfor linkbuilding?
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Ja, jeg nævner igen Facebook-gruppen: Køb, salg og bytte af
links i Danmark
Finde hjemmesider og webshops, der er relaterede, men ikke
direkte konkurrenter. Hvis du f.eks. sælger jagtudstyr, kan du
bytte links med folk der sælger outdoorudstyr eller rejser
eller...
Er du med i en erhvervsforening, lokal gruppe eller ERFA-
gruppe?
Kender du andre der driver webshops?

Du kan...

Mulighederne er mange, men er du helt blank, så begynd med
Facebook-gruppen, hvor der sidder 1.500+ linksultne mennesker.

Den bedste måde at placere
byttelinks på
Her er et eksempel på et link, jeg har byttet mig til på en andens
hjemmeside:

https://www.facebook.com/groups/1025971854226442


Linket "Mors dag" er placeret i en artikel på den anden
hjemmeside og linker til siden om Mors dag på min gaveside.

Her er til gengæld et link jeg har lavet til en andens hjemmeside
på min egen side om Black Friday:

Jeg kan altså godt lide at placere byttelinks "in content" og ikke i
en liste over links. Dette virker som en naturlig måde at linke på -
også i Googles øjne.

Det allerbedste er, at få links fra forsiden på andre websites, men
ellers er denne slags artikellinks vejen at gå, når du bytter links.

Pas på med "reciprocal links"
Inden du går i gang med at lave bytte-aftaler med andre
webmastere, så må jeg lige advare imod den fælde mange
nybegyndere ryger i: "reciprocal links".

Det betyder blot: "jeg linker til din hjemmeside fra min, og du
linker til min hjemmeside fra din".



Det var en meget brugt metode i "gamle dage", hvor de fleste
havde en blogroll eller linkliste på deres hjemmeside. Men i dag
ved Google godt at den slags forekommer, og den slags gensidige
links bliver neutraliseret af søgemaskinen, så de ikke har nogen
værdi.

Hvad du i stedet kan/bør gøre, er at bytte A-B B-A eller endnu
bedre A-B C-A.

Altså du linker til min kaffewebshop fra din hjemmeside om mad,
og jeg linker til din opskriftshjemmeside fra min hjemmeside om
jul.

Ja, det kræver, at du har mere end én hjemmeside, og det fører
mig elegant, som en vejrvært, videre til næste emne.

Sidste nyt
Der har på det seneste (december 2020) været noget snak om,
hvorvidt reciprocal links alligevel skulle virke.

Bl.a. i dette afsnit af podcastet Marketers Morgen, der er baseret
på denne artikel.

https://marketers.dk/blog/mm582/
https://www.saasgrowthhacker.com/link-swaps-my-favorite-saas-seo-strategy-guide-inside/


S A T E L L I T - S I D E R

Du har nok opfanget nu, at det er en rigtig god idé at have mere
end én hjemmeside, når du skal bytte links med andre.

Men der kan være en anden rigtig godt grund til at bygge flere
hjemmesider: satellit-sider.

Teknikken med satellit-sider er meget brugt i udlandet, men her i
Danmark er den store case på området Cosmos Co, der sælger
arganolie.

I løbet af forholdvis kort tid var søgeresultatet for "arganolie"
domineret af en ny håndfuld hjemmesider (udover Cosmos Co's
egen webshop).

Virksomheden havde nemlig oprettet en lang række satellit-sider,
der alle handlede om arganolie.

Ved hjælp af linkbuilding dukkede alle disse sider op på side 1 i
Google for alle relevante søgninger omkring arganolie. Siderne
havde enten links til webshoppen fra Cosmos Co eller havde
produkter man kunne købe direkte fra den aktuelle hjemmeside.

På den måde lykkedes det Cosmos Co at skubbe alle
konkurrenter væk fra Googles første side.
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Hvorfor ligge nummer 1 med ét website, hvis du kan optage hele
søgeresultatet med mange sider? Fordelen er som nævnt også, at
de nu har sider at bytte links fra, uden at skulle bruge deres
webshop til dette.

Sådan gør du
Lad os prøve med et efterhånden kendt eksempel: Vi har en
webshop, der sælger kaffe.

I det tilfælde ville jeg registrere en række kafferelaterede
domæner og bygge informationssider omkring kaffe,
kaffebrygning, kaffeudstyr osv.

Når du alligevel bygger links til din kaffewebshop, er det ikke så
besværligt, samtidig at lave links til de andre kaffesider.

Med tid og flid, vil du på et tidspunkt fylde godt op i søgningerne
på kafferelaterede søgeord - OG have masser af sider at bytte
links fra.

DÉT er win/win.



G R A T I S  L I N K S

"Julen varer længe, koster mange penge," lyder det i Højt fra
træets grønne top.

Man kan sige det samme om linkbuilding. Det tager tid og koster
penge.

Derfor har jeg i dag fokus på alle de måder, du kan bygge links
uden at køre kortet igennem nogen steder.

Husker du?

HARO
Gæsteblogging på udenlandske sider
Testimonials
Link-spionage
Startup-links
Wikipedia-links
Broken linkbuilding
Linkbytte

En del af de tips, jeg allerede har delt her i december, koster dig
ikke "andet" end tid:

Her er mange indgange til at komme i gang med gratis
linkbuilding.
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Skal du have flere?
Ja, det tror jeg nok du skal.

Når man har arbejdet længe med linkbuilding og løbende
spionerer på andres linkprofiler, så opbygger man langsomt en
base af gratis linkmuligheder, som man kan begynde et nyt
projekt med.

Her kommer et par eksempler:

Men først: HUSK: Brug fornuften (læs kapitel 7) og lad være med
at ødelæg det for andre.

De to lister

Bureauet Morning Train's liste over linkmuligheder
Oversigten på Linkbuilding.dk

Boomerang.dk - DR 54 (eksempel)
Proven Expert - DR 90 (eksempel)
SEO Site Checkup - DR 78 (eksempel)
Informer.com - DR 85 (eksempel)

Der findes allerede to offentlige lister over gratis linkmuligheder:

Her kommer et par af mine tricks, der ikke allerede er på
ovenstående lister:

https://morningtrain.dk/dansk-linkbuilding-liste/
https://linkbuilding.dk/linkkatalog/
https://www.booomerang.dk/user/8571786873/
https://www.provenexpert.com/digitalmads/
https://seositecheckup.com/seo-audit/giftify.dk
http://giftify.idea.informer.com/


S O C I A L

F O R T R E S S

Dette sidste kapitel handler om brand og autoritet.

Det har længe været kendt, at Google tillægger store brands
ekstra autoritet og dermed gør det nemmere at ranke i Google.

Helt tilbage i 2008 udtalte Googles CEO Eric Schmidt følgende:

“The internet is fast becoming a ‘cesspool’ where false information
thrives. Brands are the solution, not the problem. Brands are how you
sort out the cesspool. [Branding] may be an essential element that
helps people navigate the world. Brand affinity is clearly hard wired. It
is so fundamental to human existence that it’s not going away. It
must have a genetic component.”

Det er nemt nok at skabe et brand hvis man hedder Zalando eller
Nike, men straks sværere hvis du hedder "Bedste Brødrister" eller
"Lenas Hundeshop".

Jeg har arbejdet en del med at hjælpe kunder med at skabe
brand og autoritet i Googles øjne ved hjælp af det, jeg kalder
Social Fortress.
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https://adage.com/article/media/google-s-schmidt-internet-cesspool-brands/131569


Hvad er et Social Fortress
Et Social Fortress er en række profiler på forskellige sociale
medier og blogging-platforme, registreret i samme navn som dit
website.

Den kendte marketer Matt Diggity afslørede i februar 2020
resultater af en test, han kørte af netop Social Fortress.

Resultaterne taler for sig selv.

Hvis Google skal se dit website som en rigtig forretning, så giver
det mening at gøre ting, som du ville gøre, hvis du havde startet
en webshop eller en virksomhedshjemmeside – nemlig at oprette
diverse sociale profiler i dit brands navn.

https://diggitymarketing.com/seo-testing-results-trust-pulling-simple-das/


På denne måde opbygger du et "fortress" af brand omkring din
hjemmeside.

Der findes Fiverr Gigs der opretter hundredvis af disse profiler for
dig for få dollars, men skal du bygge brand ordentligt på det
danske marked, så skal det gøres mere professionelt og mindre
spammy.

Sådan gør jeg det
Jeg opretter en branded e-mail til formålet og skaber en "avatar".

Derefter opretter jeg 10 sociale profiler på sites som Facebook,
Instagram, Pinterest osv.

Her lægger jeg logo, brandnavn, profiltekst og selvfølgelig link til
hjemmesiden på profilerne.

Herefter skal profilerne indekseres i Google, og det kan godt
kræve lidt blod, sved og tårer at opnå, men man når langt med at
linke til de sociale profiler fra diverse af de gratis linkmuligheder
og/eller anvende en index service som f.eks. Index Inject.

Skal det virkelig være state of the art, kan du også interlinke de
sociale profiler, hvor det er muligt. Altså links imellem de
forskellige profiler.

Du kan også opsætte dine nye sociale profiler i Schema på din
hjemmeside.

Endelig kan du bruge IFTTT til automatisk at poste nyt indhold fra
din hjemmeside direkte ud på de sociale medier.

https://indexinject.com/
https://www.novicell.dk/blog/link-til-dine-sociale-profiler-direkte-fra-google/
https://ifttt.com/


Lyder det for kompliceret?
Du kan sagtens selv bygge et Social Fortress og opnå brand-værdi
i Google. Du kommer langt med at læse dette kapitel og Matt
Diggitys blogindlæg.

Du kan også hyre mig til at gøre det for dig.

Her er et fuldt Social Fortress, jeg byggede for en kunde for nyligt:


