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Agenda for i dag

• Intro
– Hvorfor har google så meget data om os?
– Hvad kan vi bruge data til?

• Værktøjer
– Storybase
– Google Trends 
– Google Search Console

• Arbejde med egne data
• Opsamling



Hvem?

• Mette Møllebjerg
• Digital marketingkonsulent
• Multimediedesigner og HD(A)



• 100 milliarder søgninger hver måned
• Mere end halvdelen er fra mobilen
• Udtrykket ”at google” er optaget som et 

officielt ord i Den Danske ordbog
• Fylder 21 år i år



Hvorfor har Google så meget 
data om os?



Vi spørger Google om ALT!

”Hvornår har man feber” (34.800) 
”hvor bor julemanden” (3840)
”Hvad siger en giraf” (3.120 )
”Hvad skal jeg lave til aftensmad (3.120)
”Hvorfor får man blærebetændelse” (1.680)
”Hvem er jeg” (12.000)
”Er jeg i RKI” (7.080)

(årlige danske søgninger)



Vi søger viden på Google

”Afbudsrejser” (3.612.000)
”Camping” (888.000)
”Campingplads” (216.000)
”Campingplads Gardasøen” (10.560)
”Hvilken campingplads ved Gardasøen” (1200)
”Hvad skal man have med på camping” (240)
”Hvad koster camping” (120)



Vi søger viden på Google

”Zoo” (266.400)
”Odense Zoo” (177.600)
”Odense Zoo pris” (8.640)
”Odense Zoo åbningstider” (7.080)
”Hvor mange dyr er der i Odense Zoo” (630)
”Kænguru” (34.800)
”Hvad spiser en kænguru” (600)
”Hvor højt kan en kænguru hoppe” (240)



Købsadfærden har ændret sig



Rejse



Køleskab



First Moment of Truth



SMOT – Zero Moment of Truth



ZMOT

• Gennemsnitlig forbruger besøger 10,4 
informationskilder (2011)

• 70 % læser produktanmeldelser inden køb
• 83 %  laver selv research inden køb på 

baggrund af en tv-reklame.



Hvad kan vi bruge data til?

• Hvad kalder kunderne det?
• Hvad er vigtigt for kunderne?
• Hvornår har de interessen?
• Hvilke spørgsmål stiller de?



Hvad kalder kunderne det?

Armatur (19.200)
Vandhane (28.800)



Hvad kan vi bruge det til?

• At blive fundet ved Google søgninger
• At være i øjenhøjde med kunderne 



Hvad er vigtigt for kunderne?

• Campingplads med pool (4680)
• Campingplads med badeland (3120)
• Helårscampingplads (3120)
• Børnevenlig campingplads (1680)
• Campingplads køkken (1320)



Hvad kan vi bruge det til?

• Målrettet kommunikation
• Trafik fra Google søgninger
• Som en del af et beslutningsgrundlag



Hvornår har de interessen?



Interesser over tid - sæson



Interesse over tid - modedille



Hvad kan vi bruge det til?

• Timing af kommunikation
– F.eks. annoncering

• Forudsige sæsonudsving



Hvilke spørgsmål stiller kunderne?

• Må man bo på campingplads hele året?
• Hvad koster en helårs campingplads?
• Hvad koster det at overnatte på en 

campingplads?



Hvad kan vi bruge det til?

• Kundeservice
– Content til online medier
– Skiltning
– Infomateriale
– Og meget andet

• Få trafik fra Google søgninger



Værktøjer



Værktøjer

• Storybase
• Google Search Console
• Google Trends



Storybase

Hvad Googler kunderne?

• Ord
• Spørgsmål
• Søgevolumen
• Relaterede søgninger
• Hold øje med dine placeringer 

https://www.storybase.com

https://www.storybase.com/


Google Search Console

• Hvilke søgetermer bliver vores website vist 
på? 

• Hvilke søgetermer modtager klik?

https://search.google.com/search-
console/about?hl=da

https://search.google.com/search-console/about?hl=da


Google trends

• Søgevolumen over tid
• Sæsonudsving

https://trends.google.dk

https://trends.google.dk/


Adgang til værktøjerne



Adgang til værktøjer

• Storybase (30 dage gratis)
• Google Search Console (gratis)
• Google trend (gratis)



Workshop

Arbejde med egne data



Opgave 1 - Storybase
• Opret bruger på Storybase

• Se om du kan finde relevant information om dine kunders 
søgeadfærd
– Start snævert på virksomhedens navn og primære ydelser 
– Fortsæt med virksomhedens branche, ydelser og emner
– Prøv at søg på relaterede emner med relevans for målgrupper
– Lav mange søgninger, der skal nogle gange graves lidt efter guldet 

J

• Refleksion
– Hvilken ny viden kunne du finde på Storybase?
– Var der noget, der overraskede?
– Hvordan kan du bruge det fremadrettet?



Opgave 2 – Google Search Console

• Log ind i Google Search Console

• Find effektivitetsrapporten
– Undersøg hvad brugerne finder din hjemmeside på, når 

de googler
– Klikker de på din hjemmeside?

• Refleksion

– Var der noget, der overraskede?
– Bliver du fundet på de søgetermer, du havde forventet?



Opgave 3 - Google Trends

• Indtast de vigtigste termer, du har fundet i 
Storybase og Google Search Console
– Er der udsving i søgninger i søgninger over tid?
– Skyldes det sæson eller andet?

• Refleksion
– Hvad kan du bruge indsigten til? 



Ekstraopgave

• Opret en liste i Storybase
• Føj dine vigtigste søgeord til listen
• Forbind listen til Google Search Console
• Overvåg dine placeringer 



Deling af af viden

Hvad har I fundet ud af?


