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0. Før vi går i gang: Hvad er en ”konvertering”? Og hvad
betyder ”SEO TEKSTER DER SÆLGER”?
For at få mest muligt ud af denne bog, er det vigtigt, at du er med på, hvad jeg
mener med ordet ”konvertering” og betegnelsen ”webtekst der sælger”.
Forklaringen kommer her:
I en webshop vil en konvertering typisk være lig med en besøgende, der bliver
til en kunde. Så hvis du har 100 besøgende, og 1 af dem køber noget, vil din
konverteringsrate være 1%.
Men en konvertering behøver ikke nødvendigvis være et salg. Der kan nemlig
være en masse andre handlinger, som du gerne vil have dine besøgende/
potentielle kunder til at udføre.
Det kunne være at downloade en e-bog, at tilmelde sig et nyhedsbrev, at give
dig et ”Like”, at bestille et møde eller bare at klikke videre til en bestemt side på
dit site.
Så hver gang jeg bruger ordet ”konvertering” her i bogen, refererer jeg til et mål
eller en handling, som du gerne vil have dine potentielle kunder til at
gennemføre.
Webtekst der sælger = webtekst der konverterer
Når du beder en besøgende på dit website om at gennemføre en handling,
svarer det til, at du beder en potentiel kunde om at købe noget – også selvom
det ikke direkte har noget med penge at gøre.
På nettet er der nemlig mange forskellige former for ”valuta”, som man kan
betale med, fx et ”Like”, et ”Tweet”, en e-mailadresse eller måske bare et klik.
Derfor er “webtekst der sælger” lig med “webtekst der konverterer”.
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1. Din webtekst er et middel til at nå mål – men ikke målet i sig
selv!
”Hvis du vil opnå resultater, er det først og fremmest vigtigt at sætte mål.
Derefter er det vigtigt at finde ud af, hvordan du bedst når dine mål.”
Den udtalelse er der vist meget få, der kan være uenig i, og nøjagtig det samme
gælder, hvis du vil skrive webtekst, der sælger/konverterer.
Hvis du vil opnå resultater med din webtekst, skal du først og fremmest definere
målet med den enkelte tekst. Derefter skal du finde ud af, hvordan du
producerer det bedste stykke webtekst til at opnå målet.
Drejer det sig fx om teksten til din kontaktformular, vil målet være at få så
mange kvalificerede kundeemner som muligt til at udfylde formularen. Med det
for øje, kan du begynde at finde ud af, hvordan du laver den bedste webtekst til
at nå det specifikke mål. Derfor er det vigtigt at kunne lægge kunstneren på
hylden til fordel for en analytisk vinkel, så du kan fokusere på at give dine
potentielle kunder det, de skal bruge for at træffe den rigtige beslutning.
Set udelukkende fra et sprogligt eller kreativt synspunkt er det, du kommer frem
til, måske ikke det mest opfindsomme. Men det er i bund og grund underordnet,
så længe det er det, der virker bedst på dine potentielle kunder.
Her får du et eksempel fra den virkelige verden (Dansk Røde Kors):
Jeg hjalp Dansk Røde Kors med at optimere teksten på en AdWordslandingside, hvor målet er at få virksomheder til at tilmelde sig et
førstehjælpskursus, der koster 6.000 kr. (Forstør PDF’en, så du kan læse teksten)
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Bedømt udelukkende fra et sprogligt og kreativt synspunkt, er behandling A ikke
ligefrem en optimering, nogle ville nok gå så langt som at sige, at den er
kedeligere end kontrollen.
Men igen, målet er ikke at skrive en lækker webtekst, målet er at få flere
virksomheder til at bestille et førstehjælpskursus – og det lykkedes ret godt.
Behandling A fik over dobbelt så mange til at bestille førstehjælpskurset.

Målet er konverteringer – ikke reklamepriser
Hvis webteksten er målet i sig selv, kan du meget nemt ende med at skrive en
masse, der lyder meget lækkert og fungerer godt rent sprogligt, men som ikke
har nogen som helst effekt på dine potentielle kunder. Det vil måske vinde dig
en nominering til en kreativ pris, men det vil ikke give dig flere konverteringer.
Som tekstforfatter kan det være meget fristende at folde sig ud som ordsmed og
vise, hvor godt man mestrer det danske sprog. Men jeg har indset, at jeg opnår
de bedste resultater, når jeg bruger webteksten, som et middel til at nå mine
mål. Når jeg skriver tekster, prøver jeg egentlig at fjerne mig selv fra scenariet,
så de potentielle kunder slet ikke tænker over, at de læser en salgstekst, men
bare tager det som en naturlig del af deres beslutningsproces.
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2. Giv mig en god grund til at vælge dit tilbud!
At skrive webtekst, der sælger, handler ikke om kreative reklamebudskaber eller
smarte slogans. Det handler om at give dine potentielle kunder svaret på ét
altoverskyggende spørgsmål: ”Hvorfor skal jeg tage imod det her tilbud?”
Hver gang du tilbyder dine potentielle kunder noget, vil de nemlig have en indre
dialog kørende, hvor de tager stilling til, om det er værd at tage imod dit tilbud.
Ofte er denne dialog færdig på få sekunder – så har din potentielle kunde
besluttet sig for enten at blive på dit site eller at smutte videre til en af dine
konkurrenter.
Du kender det sikkert fra dig selv!
Du stillede garanteret dig selv det samme spørgsmål, da du skulle beslutte dig
for, om du ville downloade denne e-bog. Og jeg vil vædde på, at du ikke
downloadede den på grund af det kreative og smarte reklamebudskab, eller
fordi du er fan af Online-Tekstforfatter.dk.
Nej, jeg satser mine penge på, at du downloadede den, fordi den lovede dig en
værdi – noget helt konkret, du ville få ud af at downloade den. Med andre ord fik
du svaret på: ”Hvorfor skal jeg tage imod det her tilbud?”
Denne tankegang kan du overføre til mere eller mindre alt, du sælger eller
promoverer på nettet – uanset om det er et blogindlæg, et tweet, en gratis PDF,
en konsulentydelse, et produkt, et nyhedsbrev eller noget helt andet.
Her får du et eksempel fra den virkelige verden (Kondomaten.dk):
Jeg hjalp for nylig min makker Morten Vadskær med at få flere tilmeldinger til
nyhedsmailen på Kondomaten.dk - 498% flere tilmeldinger for at være helt
præcis. Denne forbedring opnåede jeg alene ved at tweake teksten en smule.
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Der er som sådan ikke noget galt med kommunikationen i kontrolversionen1 ,
men den er helt generisk og giver mig ikke en god grund til at tilmelde mig.
”Gratis” i sig selv skaber ikke nogen værdi. For min skyld kunne der lige så
godt have stået ”Modtag gratis spam” som overskrift.
For at finde på et alternativ spurgte jeg Morten, hvad den egentlige værdi er ved
nyhedsmailen - ”Hvad får jeg ud af det her tilbud?”. Han listede et par forskellige
ting, bl.a. at man kan få helt vildt meget rabat – helt op til 40%.
”Bingo” tænkte jeg, nu har vi et godt tilbud, og vi kan give de potentielle kunder
en god grund til at tage imod tilbuddet. Og ved at følge denne tankegang
opnåede vi en forbedring på 498% i tilmeldinger – bare ved at ændre 3 linjer
webtekst…

OK, nu sidder du så nok tilbage med ét altoverskyggende spørgsmål: ”Hvordan
gør jeg så det rent praktisk?” Læs resten af bogen – så får du svaret!

1 I en splittest er “kontrol” den oprindelige version. “Behandling A” er den nye variant, der testes op mod den
oprindelige version - altså “kontrolversionen”.
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3. Det handler om beslutningsprocesser og konverteringer –
ikke websider og tekst!
I bund og grund går marketing ud på at gøre det nemt og attraktivt for dine
potentielle kunder at tage imod dit tilbud. Og uanset hvad du vil have dem til at
tage imod, er scenariet stort set det samme:
Du tilbyder dine potentielle kunder noget, der repræsenterer en værdi for dem.
Og for at få det, skal de give dig noget igen, der repræsenterer en værdi for dig.
Scenariet vil uvilkårligt sætte gang i en proces hos dine potentielle kunder, hvor
de skal beslutte, om det er værd at tage imod dit tilbud. Og der er i
virkeligheden kun to mulige udfald:
1. De kan sige ”Nej tak” til tilbuddet.
2. De kan sige ”Ja tak” til tilbuddet.
Der vil altid være nogle faktorer, der vipper beslutningen over mod ”Nej tak”, og
det er værdien af dit tilbud, der skal vippe beslutningen over mod ”Ja tak”.

Denne proces foregår i hovedet på dine potentielle kunder, og det er først og
fremmest den, du skal fokusere på – websiden og teksten er sådan set bare
værktøjer til at optimere processen, så du kan få så mange som muligt til at sige
”Ja tak!”
For at få en konvertering, skal processen ende med, at dine potentielle kunder
er enige i, at det, de får igen, er mere værd, end det, de skal af med for at få
det.
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På nettet er intet gratis
Denne beslutningsproces forbindes ofte med en traditionel handelssituation,
hvor der er tale om en udveksling af penge for goder. Men på nettet findes der
som sagt mange andre former for ”valuta”, som man kan betale med – fx et
”Like”, et ”Tweet”, en e-mailadresse eller måske bare et klik. Så selvom du
tilbyder noget, der ikke koster penge, er der stadig tale om en handelssituation.
Tag denne bog som eksempel: den er gratis i den forstand, at den ikke koster
penge, men du skulle stadig af med din e-mail for at få bogen.
Siden du læser det her lige nu, kan jeg konkludere, at du kom frem til, at det
var værd at give mig din e-mail for at få bogen. Men du gjorde dig garanteret
nogle overvejelser, inden du traf din beslutning.
Det er naturligvis nemmere at få dine potentielle kunder til at tage imod et gratis
tilbud. Men det er meget farligt at løbe an på, at de vil tage imod det, bare fordi
det er gratis.
Eksemplet fra Kondomatens nyhedsbrev, som vi kiggede på i kapitel 2,
understreger denne pointe. Ved at fokusere på værdien af tilbuddet kunne jeg
optimere de potentielle kunders beslutningsproces og få næsten 5 gange så
mange til at melde sig til nyhedsmailen.
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4. Klarhed og relevans er konge
Dine potentielle kunders beslutningsproces er ofte overstået på få sekunder, og
mangel på klarhed og relevans er en af de største konverteringsdræbere
overhovedet.
Jo mere tid dine potentielle kunder skal bruge på at finde ud af, hvad dit tilbud
går ud på, jo større er risikoen for, at de forlader din side og rykker videre til din
konkurrent. Jo mere klart og relevant du kan kommunikere værdien af dit tilbud
til dine potentielle kunder, jo større er chancen for at de vælger det.
Så lad være med at spilde deres tid med tom luft, hype eller støjende
reklamebudskaber. Fortæl dem i stedet klart og tydeligt, hvad de får ud af det,
du tilbyder dem, og giv dem en god grund til at vælge det.
Her får du et eksempel fra den virkelige verden (Saxo Bank):
I sommeren 2011 hjalp jeg Saxo Bank med at optimere landing page’en til en af
deres vigtige AdWords-kampagner. Kampagnen promoverede en demoversion
af Saxo Banks prisvindende valutahandels-platform, og tilmeldingen foregik via
deres søster-site Forextrading.com.
Vi havde begrænset tid og få midler til optimeringen, så den gik udelukkende på
tekst og nogle enkelte grafiske elementer.
Min tese var, at kontrolversionen ikke var relevant nok og tilstrækkelig klar i
kommunikationen til at understøtte de potentielle kunders beslutningsproces og
guide dem mod konverteringen – at tilmelde sig og prøve en demoversion af
platformen.
(Forstør PDF’en, så du kan læse teksten)
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Selve AdWords-annoncerne var klare og relevante og spillede på tilbuddets
stærkeste salgspunkter: at demoen er gratis, at der ikke er nogen forpligtelser
eller risiko, og at du får $100.000 i demopenge.
Men selve landing page’en samlede ikke op på nogle af de ting, der blev lovet i
annoncerne. Derudover var teksten ikke målrettet mod at ”sælge” demoen, og i
det hele taget manglede der klar besked om detaljerne og værdien af tilbuddet.
I min behandling sørgede jeg for at gøre siden mere klar og relevant ved at
præsentere en tydelig overskrift, der samler op på alle salgspunkterne og
bekræfter de potentielle kunder i, at de er landet på en relevant side.
(Forstør PDF’en, så du kan læse teksten:)

Resten af teksten vinklede jeg mod de største fordele og bedste salgspunkter,
samtidig med, at jeg fik de vigtigste detaljer og formalia med.
Ud over tekstoptimeringen tilføjede vi et enkelt grafisk element som visuel
understøttelse af tilbuddet. Her var tesen, at et billede af produktet vist på
forskellige platforme ville være mere relevant end en generisk chat-dame.
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Tilsammen gav disse simple øvelser i at øge relevans og klarhed en forbedring
på 99,4% i antallet af potentielle kunder, der valgte at tilmelde sig for at prøve
demoversionen. Samtidig reducerede det prisen pr. konvertering med 48,4%.

Lidt rundt regnet betyder det, at Saxo Bank fik dobbelt så mange konverteringer
til den halve pris.
Her får du et eksempel fra den virkelige verden (Børnibyen.dk):
I vinter hjalp jeg Børnibyen.dk med at optimere nogle at de tekster, der er
kritiske for konverteringerne på sitet. Et af disse steder er trin 1 i flowet, når du
skal tilmelde dig.
Udover selve bloggen, har Børnibyen.dk en medlemsklub, som man betaler en
abonnementspris for at være medlem af. Medlemskabet giver en række fordele,
der er relevante for børnefamilier, der bor i byen.
Når man klikker på linket til klubben, kommer man til trin 1 i
tilmeldingsprocessen. Dette trin er afgørende, da det er her hele konceptet
bliver præsenteret til de potentielle kunder. Min analyse af kontrolversionen
viste, at den manglede både klarhed og relevans.
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”Få lykkelige oplevelser og smækre børn!” er en fin og kreativ overskrift. Men
den er ikke videre klar og formilder ikke værdien af tilbuddet. I princippet kunne
”lykkelige oplevelser og smækre børn” betyde 1000 forskellige ting, og derfor er
overskriften ikke relevant i denne sammenhæng.
Underrubrikken opsummerer fordelene i meget grove træk, så der er ikke meget
konkret viden til at understøtte de potentielle kunders beslutningsproces.
I min version fokuserede jeg på at fremhæve og konkretisere alle de
vigtigste fordele ved medlemskabet ved at give lidt uddybende detaljer og
konkrete tal.
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Samtidig sørgede jeg for at skrive en mere klar overskrift, der spiller på
værdien af medlemskabet og giver de potentielle kunder en god grund til at
vælge tilbuddet. Behandling fik 38,82% flere potentielle kunder til at klikke
videre til næste trin, hvor de skal vælge en velkomstpakke.

Læg også mærke til, at jeg har optimeret teksten i selve call to action-knappen,
så den er mere relevant og ”klikbar” (mere om “call to action” i kapitel 6).

5. Mindre friktion = flere konverteringer
Friktion kan beskrives som en psykologisk modstand mod dele af indholdet på
en given webside – i dette tilfælde webteksten. Friktion bliver ansporet af
indholdet på siden, men den finder sted i hovedet på din potentielle kunde
og kommer til udtryk som irritation eller forvirring.
Friktion i forbindelse med din webtekst kan være mange forskellige ting: mangel
på klarhed og relevans, en intetsigende overskrift, for meget eller for lidt tekst,
forkert mængde information, tone, selve opstillingen af teksten eller simpelthen
at bede om for meget for hurtigt.
Under alle omstændigheder er friktion noget negativt, der vipper beslutningen
fra ”Ja tak” over til ”Nej tak!”
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Jo mindre friktion der er undervejs, jo større vil sandsynligheden være for at få
et ”Ja tak!”. Og jo mere du kan skrue ned for friktionen, jo mere kan du vippe
beslutningen tilbage mod ”Ja tak!”

Du kan skrue ned for friktionen, men det er vigtigt at huske, at du ikke kan fjerne
friktionen helt. Når du tilbyder nogen noget, vil de helt naturligt have en vis
psykologisk modstand mod dit tilbud. Hvis du fjerner friktionen helt, vil du
nødvendigvis også fjerne dit tilbud, og det er ikke hensigten…
Begrebet friktion kan overføres til alle dele af din online markedsføring derunder
dit design, dit købsflow, dine e-mails, osv. Og det vil komme til udtryk på
forskellige måder alt efter formen.

De typiske former for friktion i forbindelse med webtekst:

1. Forkert mængde information – for meget eller for lidt information
2. At bede om for meget for tidligt
3. Selve den visuelle fremstilling af din webtekst
4. Mangel på klarhed og relevans
I dette kapitel vil jeg gennemgå de 4 mest gængse former for friktion og vise
dig, hvordan du skruer ned for friktionen og gør din webtekst mere sælgende.
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1. Forkert mængde information – for meget eller for lidt information
På nettet forbinder vi ofte dette friktionspunkt med for meget tekst, men i mange
tilfælde er det faktisk mangel på information, der er anledning til friktion.
Det er selvfølgelig vigtigt at skære ind til benet og holde din webtekst knivskarp,
men husk nu, at det handler om at give dine potentielle kunder en god grund
til at vælge dit tilbud. Du har sikkert selv oplevet en situation, hvor din
beslutning blev vippet fra ”Ja tak” til ”Nej tak” i sidste øjeblik, fordi afsenderen
ikke gav dig den information, du havde brug for for at træffe din endelige
købsbeslutning.
Her får du et eksempel fra den virkelige verden (IGD.dk):

Jeg hjalp for nylig Isoleringsgruppen Danmark med at lave en ny PPC-landing
page til en kampagne, der promoverer et isoleringstjek til private boligejere. I
dette tilfælde testede jeg en ”skrabet” version (kontrollen) op mod en side, der
var dobbelt så lang.
Den lange version fik 63% flere potentielle kunder til at bestille et
isoleringstjek. (Læs mere om at opbygge og strukturere information i kapitel 6)
Du behøver ikke nødvendigvis tilføje dobbelt så meget tekst for at give den
rigtige mængde information. I nogle tilfælde er det nok med nogle få linjer ekstra
tekst. Det er den følgende case et godt eksempel på.
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Her får du et eksempel fra den virkelige verden (DCfinder.com)
Jeg hjalp Thomas Rosenstand med nogle optimeringer på DCfinder.com. Her
ser du et screen-dump fra betalingssiden – altså den kritiske side hvor de
potentielle kunder skal beslutte, om de vil tage imod tilbuddet.
Ved at tilføje nogle bullet-points og et par linjer tekst, der opsummerer værdien
af tilbuddet og skaber tryghed omkring tilbuddet, kunne jeg forøge antallet af
gennemførte køb med 61,87%.

”OK – så lad os tage den med tekstlængde med det samme…”
En af de helt store diskussioner, når det handler om webtekst, går på selve
længden af webteksten. Her er det simple svar: ”Din webtekst skal være så
lang, som den skal være for at få nå sit mål…”
Det lyder måske, som om jeg prøver at slippe nemt udenom, men det er
umuligt at generalisere om, hvor lang din webtekst skal være – det
afhænger fuldstændig af konteksten og målet.
Det kræver højst sandsynligt mindre tekst at overbevise nogen om at
downloade en gratis PDF, end det gør at overbevise dem om, at de skal købe
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en vindmølle online. Og min erfaring viser mig, at jo mere kompliceret og dyrt dit
tilbud er, jo mere information kræver det at få en konvertering.
Så længe du fokuserer på målet med den enkelte tekst og sørger for at holde
dig til det, der er relevant for dine potentielle kunders beslutningsproces, kan du
ikke gå helt galt i byen.
Jeg plejer at lægge ud med at opsummere de vigtigste budskaber, argumenter
og salgspunkter på de øverste 20-40% af siden. Herefter præsenterer jeg
information, der er mindre vigtigt for beslutningsprocessen: ”Need to know”
efterfulgt af ”Nice to know” (mere om opbygning og struktur i kapitel 6).
På den måde giver du de spontane typer mulighed for at træffe en beslutning
hurtigt, mens de mere eftertænksomme typer stadig får mulighed for at komme i
dybden med materialet.

2. At bede om for meget for tidligt
Som vi har været inde på, handler markedsføring om at gøre det nemt og
attraktivt for dine potentielle kunder at tage imod dit tilbud. Som ”sælgere” har vi
en tendens til at fokusere på det, der er vigtigt for os her og nu. Desværre
betyder det ofte, at vi overser de potentielle kunders beslutningsproces.
Hvis du bliver for pushy og beder de potentielle kunder om at tage imod dit
tilbud, inden de er klar til det, er der en overhængende fare for, at de
springer fra.
Dette er et meget typisk friktionspunkt, der giver anledning til frustration og
frafald hos de potentielle kunder samt tabte konverteringer hos afsenderen. Ved
at skrue ned for friktionen på dette punkt, kan du virkelig vinde meget.
Her får du et eksempel fra den virkelige verden (Middagsfred.dk):
Produktet her er en abonnementsservice, hvor du kan få råvarer og opskrifter
leveret til døren 3-5 gange om ugen. Prisen er forholdsvis høj, og det kræver en
del baggrundsviden for de potentielle kunder at træffe deres købsbeslutning.
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I kontrolversionen var kontaktformularen placeret allerøverst på siden over
folden, og min tese var, at denne placeringen af formularen var et friktionspunkt,
i det den stresser de potentielle kunder til at træffe en beslutning, inden de
er klædt på til det.
Jeg lod tesen komme an på en prøve og satte en splittest op mod en version,
hvor formularen var placeret helt i bunden af siden (behandling A). Det gav en
forbedring på i alt 304% i antallet af tilmeldinger.

Så ved at reducere friktionen på siden fik jeg i dette tilfælde over 3 gange så
mange potentielle kunder til at tilmelde sig.
Misforstå mig ikke! Jeg siger ikke på nogen måde, at du altid skal placere
formularen helt nede i bunden af siden – tværtimod. Jeg har lavet flere
eksperimenter, hvor en høj placering af formularen har klaret sig bedre.
Pointen er, at du skal bede om en handling, hvor det passer ind i dine
potentielle kunders beslutningsproces. Mine tests viser, at der er
overensstemmelse mellem kompleksiteten af tilbuddet, og hvor hurtigt du skal
bede om en handling.
Jo mere kompleks – jo mere information og tid skal der til, for at de potentielle
kunder kan træffe den rigtige beslutning.
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Dette eksempel går ikke direkte på webtekst, men pointen kan du overføre til
dine tekster, og hvornår du vælger at bede den potentielle kunde om at træffe
sin beslutning.

3. Selve den visuelle fremstilling af din webtekst
Din webtekst har kun effekt, hvis den bliver læst, og den visuelle fremstilling har
stor indflydelse på, hvorvidt din webtekst bliver læst. Et typisk friktionspunkt,
som du nemt kan minimere, er selve den måde du præsenterer din tekst på.
En helt klassisk fejl er at bruge en lille bitte fontstørrelse:

En anden klassisk fejl er at kombinere mikroskopisk fontstørrelse med
meget lange linjer og tætpakkede afsnit:

Denne fremstilling af webteksten øger ikke ligefrem læsbarheden – faktisk vil
jeg sige, at den har en direkte demotiverende effekt på mig som læser. Ikke
desto mindre ser jeg ofte websites, hvor teksten netop ser sådan ud.
Jeg tror, det har noget at gøre med, at folk er bange for at have for meget tekst
på siderne, derfor prøver de at komprimere så meget tekst som muligt på så lidt
plads som muligt.
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Her får du et eksempel fra den virkelige verden (OK.dk):
Her er der et godt og ekstremt simpelt eksempel på, hvad du kan opnå ved at
skrue ned for friktionen i forbindelse med den visuelle fremstilling af din
webtekst:

Her skulle der ikke andet til end lidt ekstra mellemrum mellem de enkelte
underoverskifter og afsnit til at opnå en forbedring på 9,02% i CTR. Den
eneste forskel på de to versioner er mængden af white-space mellem
underoverskrift og afsnit.
Vi har kørt den samme test på andre sider, og i alle tilfælde har det givet en
forbedring. Den tendens, der har vist sig, er, at jo mere tekst, der er på siden, jo
større forbedring skaber white-space’en.

4. Mangel på klarhed og relevans
Vi har været godt og grundigt omkring klarhed og relevans i kapitel 4, men her
får du lige et par gode tips til, hvordan du kan mindske friktion ved at gøre din
webtekst mere klar og relevant.
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1. Brug ordet ”du” frem for ”man” eller passiv form
Hvilket af disse 3 eksempler virker mest relevant for dig som læser?:

1. ”Sådan gør man sin webtekst relevant.”
2. ”Sådan relevantgøres webtekst.”
3. ”Sådan gør du din webtekst relevant.”

Næst efter den enkelte modtagers navn, er ordet ”du” den mest personlige
tiltaleform, der findes, og i den helt anden ende af spektret ligger ”man” og
passive sætningskonstruktioner.
”Man” er selvfølgelig upersonlig, fordi det er en generalisering. Prøv engang at
sammenligne eksempel 1 og 3 og læg mærke til, hvordan du reagerer.
Passive sætningskonstruktioner har ikke noget grundled, og passiv form er den
ultimative måde at distancere dine læsere fra dit indhold. Sammenlign
eksempel 2 og 3 og læg mærke til, hvor livløs og ligegyldigt eksempel 2 virker.
Selvom du i princippet kommunikerer med et endeløst antal modtagere, er der
absolut ingen grund til, at du lader det skinne igennem i din webtekst.
Ved at henvende dig direkte og personligt til dine læsere med ordet ”du”, bliver
din webtekst øjeblikkeligt mere relevant for den enkelte modtager. Rent
intuitivt reagerer vi på den personlige henvendelse ”du” – prøv engang at råbe
”Hey du!” ud af vinduet og tjek hvor mange, der vender sig rundt.
Prøv, mens du skriver din webtekst, at forestille dig, at den kun skal læses af én
enkelt modtager. Tænk over, hvordan du ville udtrykke dig, hvis du sad ansigt til
ansigt med en person og skulle forklare det, du er i gang med at skrive på
computeren.
Læg mærke til, hvor mange gange jeg har brugt ordet ”du” i denne bog – ville
du have haft samme læseoplevelse, hvis jeg havde brugt “man” og passiv form i
stedet for?
2. Find ud af, hvad der er vigtigt for lige præcis dine potentielle kunder
En af de absolut bedste måder at gøre dit tilbud relevant for dine potentielle
kunder er at finde ud af præcist, hvad der er vigtigt for dine potentielle kunder,
og hvordan de selv beskriver deres behov.
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Det lyder måske uoverskueligt, men lad mig give dig et godt eksempel på, hvor
meget du kan opnå ved at sætte dig grundigt ind i, hvad der motiverer dine
potentielle kunder til at tage imod dit tilbud.
Her får du et eksempel fra den virkelige verden (Writework.com)
For nogle år siden, blev jeg hyret til at hjælpe den amerikanske opgavecentral
Writework.com med at få flere konverteringer – i dette tilfælde gennemførte
betalinger.
Vi havde fat i mange forskellige dele af sitet, men en af de største (og mest
forbløffende) forbedringer opnåede vi ved at optimere velkomstteksten på
forsiden. Som du kan forestille dig, er det noget af en udfordring at påvirke de
potentielle kunders beslutningsproces markant alene ved at ændre
velkomstteksten. Ikke desto mindre var det vores mission.
Vi havde testet en hel masse forskellige versioner ud fra vores egne
formodninger om, hvad der ville virke bedst på de potentielle kunder. Ingen af
de versioner, vi kom op med, skabte bemærkelsesværdige resultater, og vi
endte med at bruge den her:

Selvom det var en ultrasvær opgave, havde jeg svært ved at acceptere, at vi
ikke rigtig kunne finde noget, der virkede.
Derfor endte vi med at lave en omfattende analyse blandt de daværende
kunder for at finde ud af, præcis hvad der havde motiveret dem til at blive
betalende medlem af sitet. Resultatet var noget af en øjenåbner...
For det første var der ingen kunder, der nævnte det, som vi selv troede var
salgspunkt nummer 1: at man kan få bedre karakterer ved at bruge sitet. Vi
fandt også ud af, at brugerne var ligeglade med salgspunkt nummer 2: at man
kan spare tid på sin opgaveskrivning ved at bruge sitet.
Vi havde fat i nogle andre relevante salgspunkter, men selv her havde vi
alligevel skudt ved siden af. Kunderne brugte nemlig en anden terminologi
til at beskrive disse punkter. I stedet for ”get inspired” brugte de ”get ideas”, i
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stedet for ”bibliographies”, brugte de ”references”, og i stedet for ”topics” brugte
de ”research topics”.
Ud fra det, undersøgelsen havde lært os om kundernes motivationer og
terminologi, lavede vi en behandling, som vi testede op mod kontrollen:

Resultatet var helt vildt: en forbedring på 99,36% i gennemførte betalinger.
Det vil sige, at de besøgende, der kom ind via forsiden og så behandling A,
gennemførte næsten dobbelt så mange betalinger, som de der så kontrollen.

Denne case er et godt eksempel på, hvor meget du kan opnå ved at gøre din
webtekst mere relevant for dine potentielle kunder og deres motivationer. I dette
tilfælde investerede vi en hel masse tid i det, men med det afkast var det det
hele værd.
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6. Sådan opbygger du din webtekst, så den sælger - “skelettet” til
en webtekst, der konverterer
I de første 5 kapitler har vi fokuseret på de grundlæggende principper bag
webtekst, der sælger, og konkrete cases, der viser, hvordan du kan bruge dem i
den virkelige verden.
I dette kapitel vil jeg gøre det hele mere håndgribeligt ved at give dig et “skelet”,
som du kan bygge din tekst op omkring. Denne model er ment som inspiration ikke en facitliste. Du behøver ikke følge den slavisk, men den vil helt sikkert
hjælpe dig med at strukturere dit indhold, så du får en logisk argumentation, der
leder dine potentielle kunder sikkert hen til konverteringen.
Skelettet til din webtekst:
Jeg vil starte med at præsentere skelettet overordnet - efterfølgende vil jeg gå i
detaljer med elementerne i de enkelte dele.
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1. Din overskrift:
Din overskrift er den mest fremtrædende del af din webtekst. Ydermere er det
den eneste del, som du kan være 99.9% sikker på, at alle dine potentielle
kunder vil læse. Derfor er det vigtigt, at du bruger tid og kræfter på at få din
overskrift til at spille 100%.
Du har ikke råd til at miste nogen kvalificerede leads på dette stadie, så pas på
med at være finurlig, sjov eller kryptisk. Vælg den sikre vej og sørg for at
lave en klar og relevant overskrift, der giver dine potentielle kunder en rigtig god
grund til at investere deres tid i at læse videre.
Sørg for, at din overskrift giver mening, uden at man først skal læse
brødteksten. Hvis det kræver for meget tankevirksomhed at forstå din overskrift,
mister den sin gennemslagskraft.
Finurlige eller sjove overskrifter virker i nogle sammenhænge, men det er en
smagssag, og det er svært at være sikker på, at dine potentielle deler din humor
eller er klædt på til at fange din pointe. Min helt klare erfaring er, at det betaler
sig bedst med relevante og konkrete budskaber, der spiller på håndgribelige
fordele.
Her får du et eksempel fra den virkelige verden (Mxchange.dk):
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Det ovenstående eksempel er fra en test, jeg kørte sammen med Morten
Vadskær på forsiden af Mxchange.dk. Det er en lille detalje, som de færreste
aktivt lægger mærke til, men der er en kæmpe forskel i budskabet.
”Din brugte mobil er penge værd” er egentlig bare et udsagn. Jeg skal selv
tænke den et skridt videre og gøre det til en fordel: ”Din brugte mobil er penge
værd” → ”Ok, hvad vil det sige?” → ”Nåh ja, det betyder, at jeg kan tjene penge
på den!”
”Tjen penge på din brugte mobil” er direkte og præsenterer en håndgribelig
værdi. Det vil sige, at den springer et par trin over og hjælper de potentielle
kunder med at komme hurtigt igennem beslutningsprocessen. I dette tilfælde
gav det sig til udtryk via en forbedring på 33,5% i click through til
oprettelsessiden.
Her får du et eksempel fra den virkelige verden (DCfinder.com):

Dette eksempel er fra en landing page, jeg lavede til Thomas Rosenstands
duplicate content-værktøj DCfinder.
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Her testede jeg to forskellige versioner af overskriften. Kontrollen går på selve
det funktionelle ved værktøjet ”Pinpoint and Eliminate Duplicate Content”
Behandling A spiller på den endelige fordel - selve værdien ved at bruge
DCfinder: ”Avoid Losing Rankings, Traffic and Money!”
Igen springer behandling A et par trin over og hjælper de potentielle kunder med
at komme hurtigt igennem beslutningsprocessen.
Det gav sig til udtryk via en forbedring på 33,5% i click through til
betalingssiden.

2. Underrubrik / indledning
Kompleksiteten af dit tilbud og selve layoutet på siden vil have stor indflydelse
på, hvor lang din underrubrik/indledning skal være, og om du overhovedet har
brug for den.
Min erfaring siger mig, at jo mere kompleks tilbuddet er – altså hvor meget der
skal forklares og hvor mange fordele, der skal fremhæves – jo vigtigere er din
underrubrik/indledning. Jo mindre kompleks – jo mindre vigtig vil den være.
Målet med din underrubrik / indledning er at uddybe og underbygge det, du har
fremført i din overskrift. Med andre ord handler det om at gøre dit tilbud
troværdigt. Samtidig handler det om at involvere dine potentielle kunder i
indholdet og motivere dem til at læse videre.
Der er 3 oplagte teknikker, som du kan bruge til at lave en effektiv underrubrik/
indledning:
1. Præsentér konkrete tal og data, der underbygger dit tilbud og din overskrift
2. Præsentér argumenter, der skaber tryghed og gør det ”sikkert” at læse videre
3. Identificér en problemstilling og præsentér en løsning
Her får du et eksempl fra den virkelige verden (IGD.dk):
Her er et eksempel fra en PPC-landing page, hvor tilbuddet, som det er fremført
i overskriften, umiddelbart kunne virke lidt for godt til at være sandt.
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I dette tilfælde brugte jeg teknik 2 til at gøre tilbuddet troværdigt og teknik 3 til at
skabe tryghed.
Teknik 1 er især effektiv, når det gælder artikler og blogindlæg. Her er der et
eksempel fra min blog Online-Tekstforfatter.dk.

Her lover overskriften, at du får ”3-trin til flere konverteringer”. I underrubrikken
præsenterer jeg først en problemstilling:
”Hvis du beder dine modtagere om for meget på én gang, kan de hurtigt blive
skræmt af dine mails.”
Derefter præsenterer jeg en løsning:
”Denne 3-trinsproces hjælper dig med at få flere konverteringer via din emailmarketing.”
Eksemplet er fra et blogindlæg, men du kan nemt overføre tankegangen til dine
salgssider og landing pages.
Du har ikke altid brug for en underrubrik
I nogle tilfælde er det måske bedre ikke at have underrubrik. Hvis dit tilbud er
meget simpelt og ligetil, eller dine potentielle kunder er et trin videre i
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beslutningsprocessen, kan det være bedre at bruge bullets.

Mxchange.dk er fx et ret simpelt koncept, og her er det dejligt nemt og
overskueligt at bruge bullets til at underbygge tilbuddet. Men du kunne godt
argumentere for, at ”- Sælg den her” og de 4 bullets, til sammen udgør en
underrubrik.
Om du kalder det det ene eller andet, er egentlig underordnet. Pointen er, at du
skal gøre dig nogle tanker om, hvordan du bedst opbygger teksten til at nå dine
konverteringsmål.

3. Primær information
Under primær information præsenterer du “Need to know”-information. Her
skal du fokusere på de detaljer, salgspunkter, features, fordele og data, der er
afgørende for, at dine potentielle kunder kan træffe den rigtige beslutning. I de
fleste tilfælde er det en god idé at bruge bullet-points til at fremhæve de
vigtigste punkter.
Det er som regel også i brødteksten, at det giver mest mening at placere dit call
to action - hvis det altså er her, at det passer bedst til dine potentielle kunders
beslutningsproces.
I det følgende får du nogle gode tips til bullet-points og call to action-tekst:
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Bullet-points
Bullet-points er rigtig gode til at gøre din tekst mere overskuelig og “scanbar”.
Men endnu vigtigere er de geniale til at fremhæve de stærkeste salgspunkter og
fordele ved dit tilbud, så du giver dine potentielle kunder en god grund til at
vælge dit tilbud.
Men bullet-points er ikke automatisk gode, og du kan ikke bare hakke din tekst i
tilfældige bidder og sætte den op i punktform.
Sørg for, at dine bullets giver mening uafhængigt af resten af teksten
Det er vigtigt, at dine bullet-points er nemme at forstå og giver mening ved
første øjekast, uafhængigt af resten af teksten.
Jeg ser ofte websider, hvor bullets er sat op, så de kun giver mening, hvis man
læser dem i forlængelse af den øvrige tekst. Her får du et generisk eksempel:
Med produkt xxx kan du:
- Spare tid
- Arbejde hurtigere
- Tjene flere penge
I dette tilfælde hænger de enkelte bullets godt sammen med underoverskriften.
Men hvis du scanner dem selvstændigt, er de ret svære at forstå: “Arbejde
hurtigere”, “Spare tid”, “Tjene penge”.
Men med et lille tweak bliver dine bullets meget nemmere at forstå:
Få produkt xxx og:
- Spar tid
- Arbejd hurtigere
- Tjen flere penge
Nu giver dine bullets fin mening - uanset om du scanner dem selvstændigt eller
læser dem i forlængelse af underoverskriften.
Fokusér på de stærkeste salgspunkter og fordele ved dit tilbud
Tænkt dig grundigt om og gør dit forarbejde godt, inden du skriver dine bulletpoints. Målet er at optimere dine potentielle kunders beslutningsproces, så
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Her er et eksempel fra den virkelige verden (MXchange.dk)
Morten Vadskær og jeg lavede nogle tests på forsiden af Mxchange.dk, hvor vi
eksperimenterede med forskellige call to action-tekster.

Kontrollen ”Opret dig som bruger” er en ren kommando, der fokuserer på det,
de potentielle kunder skal gøre – ikke det de får ud af at klikke på knappen.
”Bliv gratis bruger” derimod fokuserer på det, de potentielle kunder får ud af at
klikke videre. Den vender noget, der lyder besværligt, om til en fordel. Denne
tekstoptimering fik 32,5% flere til at klikke videre til næste side.
For virkelig at afprøve tesen om, at en mere relevant knaptekst får flere til at
klikke videre, besluttede vi os for at teste en ny tekst. Her drejer det sig om at
blive medlem på et site, hvor man kan sælge sin brugte mobil. Så alt andet lige
må motivationen for at oprette sig som bruger være at sælge ens mobil.
Ud fra denne tese lavede jeg så teksten ”Sælg din mobil – bliv bruger” og
testede den op mod ”Bliv gratis bruger”. Denne optimering fik så yderligere
25,1% til at klikke videre til næste side.

Så ved at gøre knappen mere relevant for situationen, skabte vi en akkumuleret
forbedring på 57,6%.
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Jeg har lavet rigtig mange call to action-splittests, og gang på gang har jeg
kunnet forbedre antallet af konverteringer ved at lave en mere relevant
knaptekst, der fokuserer på det, de potentielle kunder får ud af at klikke på
knappen.

4. Sekundær information
Sekundær information er “Nice to know”. Det vil sige, at det ikke nødvendigvis
er afgørende for dine potentielle kunders beslutningsproces, men alligevel er
det med til at give tryghed og det sidste skub hen mod konverteringen.
Det kan være svært at vurdere, hvad der er primær og sekundær information,
og i nogle tilfælde er grænsen hårfin. I forbindelse med landing page’en til
IGD.dk, havde jeg den primære information på plads på toppen af siden. Men
min mavefornemmelse sagde mig, at siden ville konvertere bedre, hvis jeg
tilføjede sekundær information til at understøtte beslutningsprocessen.
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Jeg var dog i tvivl og af bitter erfaring, ved jeg, at mavefornemmelse er farlig
at stole på. Derfor testede jeg en version med udelukkende primær information
op mod en version, der også indeholdt sekundær information.
Testen viste helt klart, at versionen med sekundær information klarede sig
markant bedre end den korte version med udelukkende primær information.

Du skal selvfølgelig ikke proppe tekst ind på siden, bare for at få mere indhold det giver ikke mening. På den anden side giver det heller ikke mening at fjerne
tekst, bare for at få mindre indhold. Du skal justere mængden af information,
så den bedst muligt understøtter dine potentielle kunders beslutningsproces.
Erfaringen fra mine tests viser, at mængden af sekundær information, der skal
til, er proportionel med, hvor komplekst dit tilbud er. Ved at placere den
sekundære information nederst på siden kan du give de mere eftertænksomme
typer mulighed for at få den nødvendige information, uden at det går ud over de
mere spontane typer, der er klar til at klikke videre med det samme.

Her får du et eksempel fra den virkelige verden (Landing page til “Sådan
skriver du webtekst, der sælger”)
Nu hvor jeg har gennemgået alle elementerne af “skelettet”, vil jeg vise dig,
hvordan du kan sætte det hele sammen. Til det formål vil jeg bruge min egen
landing page, som eksempel.
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Jeg har i øvrigt også anvendt denne model som udgangspunkt for flere af de
sider, jeg har brugt som eksempeler her i bogen:
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7. Derfor skal du teste - Gæstekapitel af Jacob Kildebogaard
Når du sætter dig for at optimere dit website for at forbedre din
konverteringsrate, er der mange forskellige måder at gribe det an på. Men der
er to ting, der er helt oplagte at starte med:
1. At analysere dine Google Analytics-data og finde frem til indsatsområder
2. At lave målgruppeanalyser eller brugertests, så du også har kvalitativt

input (altså dybdegående input fra nogle af dine potentielle kunder)
Det giver dig et super afsæt til at komme i gang med at lave forbedringer på dit
website. Men tør du stole på at dine egne konklusioner ud fra Analytics-data er
korrekte? Eller at kommentarerne fra en del af din målgruppe dækker over,
hvad alle dine potentielle kunder mener?
Du skal teste for at blive sikker!
Du skal teste, fordi du ikke på forhånd kan gætte, hvad der vil sælge bedst. Ved
at teste kan du få data, der sort på hvidt viser, om det du har gang i, rent faktisk
er en optimering.

Groft sagt er det to forskellige indgangsvinkler til det at teste:
Forretningsvinklen: Du skal teste for at sikre dig den størst mulige
omsætningen og den bedste bundlinie.
Statistikvinklen: Du skal teste for at forkaste eller validere de hypoteser, du
har stillet op på baggrund af dine analyser.
Det optimale er at kombinere begge vinkler - på den måde forbedrer du nemlig
både din bundlinje og din viden om, hvad der virker på de potentielle kunder.
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For når du arbejder med hypoteser, har du hele tiden et mål med dine tests, og
du bliver hele tiden klogere på, hvad der virker på dine potentielle kunder og
hvorfor. I det lange løb er det nemlig ærgerligt, hvis ikke du har nogen ide om
hvorfor, en bestemt optimering gav dig et løft på fx 100% i din
konverteringsrate.
En hypotese kunne være:
"Hvis vi ændrer teksten på læg-i-kurv-knappen til “Læg i din kurv”,
konverteringsraten stige".

vil

Din chef vil måske prøve at af- eller bekræfte denne tese på forhånd, men
chefen er ikke alle kunderne. Så lad være med bare at sige "Ok chef - jeg
justerer teksten". Det hedder "CHEF, det skal testes, for det vil være ærgerligt,
hvis vi mister omsætning, fordi det nu viser sig, at den oprindelige tekst faktisk
sælger bedst.”
Du bliver aldrig for klog til at teste
Jeg testede for nylig to forskellige betalingsvinduer. Jeg var overbevist om, at
det nye ville give flere konverteringer. Men testen viste tydeligt, at
“optimeringen” ikke virkede efter hensigten. Så det nye røg ud, og det gamle fik
lov at blive.
Hvis nu jeg havde stolet på min mavefornemmelse, i stedet for at teste de to
forskellige versioner, havde jeg endt med at implementere en version, der rent
faktisk ville forværre konverteringsraten og trække hele forretningen ned.
Når du nu er overbevist om at du skal teste på dit website for at øge
konverteringsraten og bundlinien, så lad være med at test-puke. Test-puking er
når man tester alt muligt, hele tiden og uden strategi eller prioritering. Din mest
begrænsede ressource ift. tests er nemlig tid - tid til at få brugere og resultater
ind. Så spilder du din tid på forkerte tests, så koster det dig også.
Her får du 4 tips, der vil hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine tests:
1. Pas på med at køre flere tests på én gang
Du kan godt køre flere tests ad gangen, så længe at de ikke påvirker hinanden
på kryds og tværs. Hvis du fx kører tests på flere forskellige trin i dit købsflow på
samme tid, og dit målepunkt er gennemførte salg, kan det være meget svært at
holde styr på, hvordan de enkelte tests har påvirket brugerne.
2. Test altid minimum en uge
Selv om du har nok trafik, så lad være med at stoppe efter 2-3 dage. Dine
brugeres adfærd kan meget vel være forskellig afhængig af ugedagen. Så tag
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altid minimum 7 dage, helst 14. På den måde inddrager du alle dage i testen, så
du sikrer, at resultatet holder uanset ugedag.
3. Test hvor det har effekt
Som nævnt - lad være med at gå amok med at teste alt muligt bare for at teste.
Fokusér din energi på at teste hvor det har størst effekt og giver mest mening.
Fx vil det højst sandsynligt give større effekt at teste call to action-teksten på
dine mest besøgte produktsider end, end footer-teksten på “om os”.
4. Opbyg hypoteser og test dem
Der behøver ikke være alt mulig hovski snovski-statistik involveret i at teste.
Men jeg vil alligevel anbefale, at du gør dig nogle klare tanker om, hvad du vil
teste, og hvad du forventer at lære af testen.
‘Prøv engang denne øvelse, hvor du definerer:
A. Hvad er min hypotese? Fx "Behandling A får flere til at købe end kontrollen,
fordi behandling A er mere klar og relevant."
B. Hvad er mit målepunkt for testen - hvad afgør hvilken version der vinder, og
hvorvidt min tese holder? Fx "Målepunktet (konverteringsmålet) er et salg, og
vinderen er den version, der skaber flest salg". Når du har vinderen kan du afeller bekræfte, om din tese holdt vand.

Følg Jacob på Twitter: www.twitter.com/webanalytiker
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8. Sådan kommer du godt i gang med at teste din webtekst
Konverteringsoptimering handler egentlig om at optimere beslutningsprocesser,
og det er farligt at løbe an på, at du kan gætte rigtigt hver gang.
Alle produkter, virksomheder, websites og kundeemner er nemlig forskellige, og
du bliver nødt til at finde ud af, hvad der virker på lige præcis dine potentielle
kunder og på dit website. Den eneste konkrete måde at gå fra gætværk til
vished er at teste dine forskellige teser og ideer i praksis.
I slutningen af dette kapitel får du et link til en video, jeg har lavet, hvor jeg viser
dig trin for trin, hvordan du sætter en splittest op på 3 minutter med
Visualwebsiteoptimizer.com. Jeg gemmer de tekniske aspekter til videoen, så vi
kan fokusere på, hvordan du kommer godt i gang med at teste din webtekst.
Start med små simple eksperimenter
Jeg har indtryk af, at mange holder sig fra at teste, fordi det virker uoverskueligt
at komme i gang: hvor skal jeg starte, og hvor skal jeg slutte?
Mit bedste råd er "bare gå i gang!"
Start med nogle små, simple eksperimenter, der ikke kræver det helt store
setup. Tag fx overskriften på din vigtigste landing page eller din kontaktformular
og tænk over, om du kan finde på noget, der er mere relevant for dine
potentielle kunders beslutningsproces og giver dem en bedre grund til at tage
imod dit tilbud. I kapitel 2 og 6 kan du finde masser af inspiration og ideer til en
behandling (ny variant), som du vil teste op mod kontrollen (den oprindelige
version).
Mængden af trafik (stikprøvestørrelsen) er afgørende for, hvor lang tid det tager
at konkludere din test, så det er godt at vælge en side, der får meget trafik.
Samtidig har selve forskellen mellem kontrollen og behandlingen stor
indflydelse på, hvor stor en stikprøvestørrelse, der skal igennem testen.
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Så selv om du kun ændrer en overskrift eller knappen på din kontaktformular, er
det en god idé at lave en drastisk ændring, i stedet for bare at ændre et
enkelt ord. Du kan læse mere om stikprøvestørrelse og testvaliditet i næste
kapitel.
Hvis du har mod på det, kan du også tage fat i en af dine vigtige landing pages
og lave en radikal behandling af hele teksten. Gå igennem alle
friktionspunkterne, nævnt i kapitel 5, få inspiration fra alle eksemplerne, og byg
din nye tekst (så løst eller fast du har lyst) over skelettet i kapitel 6.
Byg dine tests på kvalificerede beslutninger
Når du går i gang med at teste, kan det være fristende at teste alle mulige ting,
bare fordi du kan - men det er sjældent en holdbar metode. De bedste resultater
kommer som regel, når du arbejder struktureret og bygger dine tests på
kvalificerede beslutninger.
En god måde at træffe kvalificerede beslutninger er at sætte dig i dine
potentielle kunders sted. Prøv at forudse hvilken motivation de har for at
besøge dit website eller den enkelte landing page: Hvad skal du gøre eller
skrive for at møde deres forventninger? Hvad har de brug for at vide, for at de
selv kan træffe en kvalificeret beslutning?
Brug denne bog som inspiration og gå tilbage til de tidligere kapitler og benyt
principperne, som jeg har vist dig, til at finde et kvalificeret bud på en ny
behandling, som du tror på vil optimere dine potentielle kunders
beslutningsproces og få dem til at gøre det, du ønsker. Du kan fx starte med at
lave nogle forskellige versioner og til sidst vælge den behandling, som du tror
allermest på.
Når du har den version klar, er du parat til at starte din første splittest op.
Spændende ikke?
Sådan sætter du en splittest op på 3 minutter
Som sagt behøver det ikke kræve et kæmpe budget eller et avanceret teknisk
setup at gå i gang med at teste din webtekst. Faktisk kan du sætte en test op på
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3 minutter med www.visualwebsiteoptimizer.com, og du kan endda prøve
værktøjet gratis. Når du tilmelder dig, skal du nemlig ikke betale for de første
1.000 besøg, så der er ikke noget at miste ved at komme i gang.
Jeg lovede dig også et link til min video, hvor jeg viser dig trin for trin, hvordan
du sætter en test op på 3 minutter. Her er linket:
http://online-tekstforfatter.dk/sadan-splittester-du-nemt-din-webtekst-saet-entest-op-pa-3-minutter/
Det eneste, der er værre end ikke at teste, er at stole på dårlig data!
Du tester for at blive sikker på, at dine optimeringer rent faktisk virker. Så det er
afgørende, at du kan stole på dine testdata. Hvis dine tests ikke er valide,
risikerer du at træffe beslutninger, der er til mere skade end gavn.
I det følgende gæstekapitel af Jacob Worsøe får du en grundig gennemgang af
testvaliditet og statistikken bag en splittest. Det er forholdsvist tungt materiale,
men jeg vil opfordre dig til at læse det, inden du kaster dig ud i dit første
eksperiment.
Du kan også tjekke denne korte video, hvor jeg gennemgår de vigtigste
aspekter af at gennemføre en valid test:
http://online-tekstforfatter.dk/sadan-splittester-du-nemt-din-webtekst-2%E2%80%93-resultat-af-forste-test-og-en-gennemgang-af-testvaliditet/
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9. Hvordan ved du, om du kan stole på dine tests? Testvaliditet og
statistikken bag en splittest - Gæstekapitel af Jacob Worsøe
At splitteste er uden tvivl den bedste måde at finde ud af, hvad der rent faktisk
virker på dit website og på dine potentielle kunder. Faktisk vil jeg sige, at det
burde være en grundlæggende brik i forretningskulturen hos enhver
virksomhed, der vil tjene penge på nettet.
Men der er én ting, der er værre end ikke at splitteste, og det er at træffe
beslutninger på et forkert datagrundlag.
Desværre er dette et udbredt problem, og jeg ser alt for ofte, at virksomheder
ikke har tålmodighed til at køre testen til ende og derfor ender med at træffe
beslutninger på for løst et grundlag.
Mange vælger at stoppe en test fordi, det ser ud til, at den ene variant er bedre
end den anden. Derfor vil de hurtigst muligt have implementeret "vinderen" for
at undgå at bruge taberen længere tid end højst nødvendigt.
Det kan også være meget fristende, hvis du f.eks. kører en webshop og kan se,
at der er mulighed for at hæve omsætningen. Det kan dog være meget farligt at
gøre det for tidligt, fordi du faktisk risikerer at implementere den version, der i
virkeligheden er taberen.
Derfor vil jeg her gennemgå statistikken bag splittest-værktøjer som Google
Website Optimizer og Visual Website Optimizer og forklare, hvorfor det er vigtigt
at have signifikante resultater at træffe beslutninger ud fra.
Stikprøve og population
Statistik drejer sig om at sige noget om, hvordan en stor gruppe (populationen)
opfører sig, ved at kigge på et lille udsnit af den store gruppe (stikprøven). Det
kan fx være meningsmålinger og exit polls ved et folketingsvalg eller en
spørgeskemaundersøgelse i det lokale supermarked.
Det er præcis det samme med en splittest – man kan umuligt køre testen på
samtlige kunder, der vil komme i butikken (så bliver man jo aldrig færdig). Derfor
vælger man at køre testen på en større eller mindre stikprøve for at give et
kvalificeret bud på, hvordan hele populationen vil opføre sig i forhold til de
elementer, man vil teste.
Man forudsætter derved, at personerne i stikprøven samlet set skal
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repræsentere, hvordan hele population tænker og opfører sig i en webshop.
man netop ikke kan udsætte alle personer for testen, vil der altid være
chance for, at lige netop de personer, man har med i testen, ikke
repræsentative for populationen og derfor ikke giver et retvisende billede
hvordan populationen opfører sig.
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Jo større stikprøven bliver, jo større sandsynlighed er der for, at stikprøven er
repræsentativ for populationen.
Hvis man f.eks. vælger at stoppe sin splittest efter 10.000 besøgende og 100
konverteringer, så skal man altså være opmærksom på at man derved lader
præcis de 100 personer afgøre, hvad samtlige af de efterfølgende brugere
mener er rigtigt og forkert i butikken. Eksempelvis om der skal stå “Køb” eller
“Læg i kurv” på knappen.
Hypotesetest
Den statistik, som splittest-værktøjerne er opbygget omkring, hedder
hypotesetest. Det går i al sin enkelthed ud på, at man opstiller nogle hypoteser
og tester, hvorvidt de kan be- eller afkræftes.
Man opstiller en 0-hypotese (H0) som er udgangspunktet og en 1-hypotese
(H1) som er alternativet. H0 vil normalt være det modsatte af det stikprøven
viser, mens H1 vil følge stikprøven. Som udgangspunkt vil H0 være sandt,
medmindre det modsatte kan bevises.
Det, som værktøjet tester på, er, om der er en forskel i den gennemsnitlige
konverteringsrate (middelværdi) mellem varianterne. Det vil altså sige, at
medmindre stikprøven viser, at der er signifikant forskel i middelværdierne, så
vil man konkludere, at alle middelværdier er ens, og at alle varianter derfor har
den samme gennemsnitlige konverteringsrate.
Testen bliver derfor opstillet således:
H0 = Alle middelværdier er ens (Der er ikke forskel på varianternes
konverteringsrate)
H1 = Mindst to middelværdier er forskellige fra hinanden (Mindst en af
varianterne har en højere konverteringsrate end originalen)
Signifikansniveau
Nu har jeg et par gange brugt ordet signifikant, så det er vist på tide, at vi lige
slår fast, hvad det egentlig dækker over.

51

Hvis man fx arbejder med et signifikansniveau på 95% (som GWO og VWO
gør), så vil det sige, at man kun vil have en sandsynlighed på 5% for at
resultatet af stikprøven er en tilfældighed.
Hvis man kører testen, indtil man har et signifikansniveau på 95%, betyder det,
at hvis man kørte testen 100 gange, ville man få det samme resultat mindst 95
af gangene - og så er det sikkert nok til, at man kan implementere det i
virkeligheden (resultatet er signifikant).
Lad os bruge en retssag som eksempel
Men hvorfor er det vigtigt at være så sikker? En klassisk måde at illustrere det
på er at bruge en retssag som eksempel:
En mistænkt er som udgangspunkt uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Derfor
ser modellen således ud – H0 = Mistænkte er uskyldig H1 = Mistænkte er
skyldig.
Udfaldet af retssagen kan derfor opstilles med to rigtige og to forkerte
beslutninger:

Af de to forkerte beslutninger er justitsmordet klart den værste. Det er langt
værre at dømme en uskyldig mand, end at lade en skyldig gå fri. Det vil altså
sige, at man skal have meget stærke beviser for at forkaste H0, da det er
katastrofalt, hvis beslutningen er forkert.
I statistik arbejder man netop derfor ofte med et signifikansniveau på 95%,
hvilket altså vil sige, at man i 95% af tilfældene træffer den korrekte beslutning.
Der er derved kun 5% risiko for at begå et justitsmord.
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Det vil omvendt sige, at der nu kun er 5% sandsynlighed for, at de i
virkeligheden har samme konverteringsrate. Derfor kan vi nu forkaste H0,
acceptere vores H1-hypotese og konkludere, at "Combination 1 - KISS" har en
konverteringsrate, der er signifikant højere end vores original = Vi har en vinder!

Følg Jacob på Twitter: www.twitter.com/jacobworsoe
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Hvis du vil øge sandsynligheden for, at Google bruger din description-tekst, skal
du sørge for at inkludere sidens væsentligste søgeord i teksten.
Sørg for, at din description-tekst lever op til to kriterier:
1) Den skal være beskrivende. Du skal sikre dig, at dine potentielle kunder
allerede ud fra søgeresultatet kan se, hvad de havner på, hvis de klikker på dit
link. Finurlige tekster kan være meget fine, men størstedelen af tiden klikker folk
ind på sider, hvor de er nogenlunde sikre på at finde det, de leder efter.
2) Den skal være sælgende. Flet nogle grunde til at besøge din side ind i
description-teksten, så folk bliver fristet, når de søger i Google og skal vælge
mellem din side og de 4-5 andre, som de kan se på skærmen.
Hvis muligt, vil det som oftest også gavne dine klikrater gevaldigt, hvis du
inkluderer et call-to-action enten i sidetitlen eller description-teksten. Se sidetitel
og description som en helhed, så deres indhold i vidt omfang supplerer
hinanden og ikke bare gentager helt samme budskab.
Glem keyword density!
I fordums tid var begrebet ”keyword density” vigtigt, og SEO-interesserede
mennesker jorden rundt sad og talte ord for at sikre, at deres brug af
søgeudtrykket udgjorde lige præcis 4,5% (eller hvad man nu havde valgt sig
som målet).
Det er ikke en metode, jeg kan anbefale dig at bruge i dag. Resultatet er som
oftest nogle tekster, der ikke flyder helt så godt som de kunne, og ved for hidsig
brug af sit væsentligste søgeord, risikerer du at opnå lavere placeringer end
ellers, fordi Google godt kan se, at det ikke er naturligt.
Variation er nøgleordet
Skriv i stedet varierede, fyldige tekster, der er vinklet mod brugeren. Undlad at
mase søgeordet ind ved enhver tænkelig lejlighed.
Vi har alle set eksempler i retning af ”SEO er vigtigt, fordi SEO kan give mange
besøgende til dit website, som ikke var kommet uden SEO”. Denne tekst ville
være meget mere naturlig, hvis den lød noget i retning af ”SEO er vigtigt, fordi
det kan give mange besøgende til dit website, som ikke var kommet uden
denne indsats”.
Bare sørg for, at de væsentligste søgeord optræder nogle gange i løbet af
teksten flettet ind på naturlig vis.
Der har floreret råd om, at man pinedød skal have nøgleord med i tekstens
første afsnit og/eller inden for de første 100 ord. Jeg har ikke set nogen specifik
effekt ved det, men lad nu alligevel være med at gemme de væsentligste
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Optimér mod mange varianter over temaet. Hvis vi ser på relaterede søgninger,
vil du måske foruden ”flue” også gerne optimere din tekst mod ”flue knuder”. Så
må du sørge for:
A. Helt lavpraktisk at bruge ordet ”knuder” i din tekst.
B. At bruge ordene i præcis samme rækkefølge.
I nogle tilfælde kan det være svært at skrive nogle søgeudtryk på den rigtige
måde, uden at ens sprog virker meget kunstigt. I de tilfælde må du tænke
kreativt.
Tegnsætning kan være en måde at få placeret ord klods op ad hinanden, så det
virker naturligt:
”…når du skal lære at binde en god flue. Knuder er et af de vigtigste
elementer..”.
Alternativt kan du bøje reglerne for dansk grammatik en smule og bruge
bindestreger. Google ser ord adskilt med bindestreger som to ord:
”flue-knuder skal bindes, så de ikke kan gå op”.
Optimér din tekst på bagkant med Analytics
Hvis du i dit webanalyseværktøj kan se, at du har fået besøg på en
søgesætning, hvor du ligger placeret længere ned i søgeresultaterne, kan du
ofte forbedre din placering ganske markant ved lige at få indarbejdet den
præcise sætning et sted eller to i din tekst.
Især i længere tekster, er det ikke et problem at få indarbejdet en stribe
forskellige sætninger hen ad vejen, som du bliver klogere på, hvad der skal til.
Tænk over din brug af overskrifter/underoverskrifter
Historisk set har et råd været at sørge for at placere nogle af de væsentligste
søgeord i overskrifter og helst i h1- og h2-tags. Det synes jeg fortsat er en god
idé. Ikke fordi jeg forventer meget effekt af brugen af hx-tags, men mere fordi
Google jo er blevet meget ivrig til at indsætte sine egne ”overskrifter” på
søgeresultaterne, i stedet for bare at bruge din sidetitel, som de gjorde før i
tiden.
Så tænk nøje over hvilke søgesætninger, du også gerne vil findes på med din
side og forsøg at bruge dem som overskrifter/underoverskrifter. Så øger du
sandsynligheden for, at du alligevel får en vis indflydelse på dine overskrifter i
søgeresultaterne, hvis Google ændrer på dem.
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”Less is more” gælder ikke her
Når du skal skrive tekster, der skal tiltrække mange besøgende fra Google og
co, så gælder ”less is more”-mantraet ikke. Sider med ganske sparsomme
mængder tekst tiltrækker alt andet lige færre besøgende end lange tekster.
Skriver du meget, er der større sandsynlighed for at tiltrække besøgende på
nogle af alle de her long-tail søgeudtryk, som du egentlig aldrig har tænkt på at
optimere mod. (Og som det ofte ikke kan betale sig at skrive tekster direkte
mod).
Ønsket om meget tekst støder ofte sammen med layoutmæssige ønsker eller
praktiske hensyn i webshops, hvor man ikke altid har meget plads at brede sig
på. Her må der tænkes kreativt, og i nogle tilfælde kan et velplaceret billede
eller en stor call to action-knap bryde teksten op, så den tjener flere formål.
Husk at få de rigtige, beskrivende ord med
Når du skriver en tekst, så husk nu at medtage alle de ord, der er med til at
beskrive egenskaberne ved produktet eller ydelsen. Skriver du f.eks. en
produkttekst til en webshop, så sørg for at få flettet materialer, farver og en
række beskrivende tillægsord ind i teksten.
Det er med til at kaste dit ”søgeordsnet” meget bredere – og hvis du får
indarbejdet det konsekvent, vil du kunne tiltrække langt flere besøgende ved
altid at huske den slags ord. I praksis kan det være en fordel at udarbejde en
decideret tjekliste for at sikre, at du har dem med i alle tekster.
Dette er ikke en komplet guide til at skrive SEO-tekster, men hvis du sørger for,
at din tekst lever op til størstedelen af det beskrevne, er du rigtig godt på vej.

Følg Frank på Twitter: www.twitter.com/frankhmadsen
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