Ahrefs – Steps
Herunder ser I startskærmen på Ahrefs, når I har indtastet en URL/hjemmesideadresse i
søgefeltet. Jeg har valgt danskebank.dk for eksemplets skyld – I tager bare jeres egen
hjemmesiden. Gå på udforskning i de forskellige ting – Ahrefs er gode til at vise små
informationsikoner, som du kan følge for at lære mere om, hvad der vises.

Content gap
Ude til venstre kan I se hovedmenuen. Tryk på Content Gap under menupunktet Organic Search. I
vil derpå se følgende skærm:

Herover har jeg udfyldt på forhånd. I skal liste – konkurrenter, som I derpå kan sammenligne med
jer selv. I kan slå funktionen ”At least one of the targets should rank in top ” til. Jeg vælger tit at
kigge med funktionen slået til (så ser man dér, hvor én af jeres konkurrenter gør det godt.

Tryk Show Keywords:

Så får I en liste over ord, som I kan filtrere og sortere rundt i. I kan eksportere denne liste, hvis I
gerne vil have den i Excel.

Competing Domains / Digital Competitors
Brug fanen Competing Domains til at finde de domæner som du konkurrerer mest med ift.
søgeord. Dette kan inspirere til, hvem du skal lave en Content Gap analyse på (den funktion jeg
forklarede i sidste afsnit).

Listen fremkommer helt automatisk, når du har indsat dit domæne og trykker på Competing
Domains i menuen til venstre.
Brug f.eks. også dette til at finde ud af, hvilke ord og fokuspunkter dine konkurrenter har. Undersøg
hvor de gør det godt, mv.

Organic Keywords / Hvad ranker du på allerede
Brug denne liste til at se, hvilke søgeord du allerede ranker på. Dette er fra Ahrefs egen database,
så ikke 1:1 med virkeligheden på Google MEN et meget godt udgangspunkt. Læg mærke til datoen
for, hvornår der sidst er tjekket – hvis det er lang tid siden kan dine placeringer godt have ændret
sig siden.

Man trykker bare på Organic Keywords i menuen, hvor man så får ovenstående skærmbillede. Her
kan man filtrere f.eks. efter volumen (antal søgninger) og eksempelvis kun kigge efter resultater
man har i top 10:

Om forfatteren
Hvis I har problemer eller konkrete spørgsmål skal I være velkomne til at sende dem til mig, så vil
jeg gerne tage et kig på det.
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