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Checklista för Google Adwords-annonsörer...

Hur du får fler klick och hur du säkerställer att dyra 
klick blir värda mer för dig

En specialrapport skriven av Stefan Nilsson, SAN Webbutveckling © 2008.

En framgångsrik Adwords-kampanj är utan tvekan det snabbaste 
sättet att locka kvalificerade och lönsamma nya kunder till din hemsida 

och ditt företag

När du trimmat din adwords-kampanj så att den uppträder på bästa sätt, låter den dig:

(1) Direkt nå folk som, just nu i denna stund, visar intresse för det du erbjuder - som 
just nu knappar in sökord på Google som hör samman med ditt företag och dina 
produkter/tjänster.

(2) Skicka tiotals, hundratals, kanske tusentals högt kvalificerade potentiella kunder till 
ditt företag.

(3) Spara pengar på traditionell annonsering som oftast inte funkar särskilt bra.

(4) Testa nya idéer och marknadsföringstankar till låg risk och minimal kostnad.

(5) Njuta av fördelen att nya kunder kommer direkt till dig snarare än att du måste jaga 
fatt på dem. Tillsammans med en bra hemsida fungerar annonsering på Google 
Adwords som ett filter som dygnet runt sållar fram de bästa tänkbara kunderna och 
skickar dem direkt till dig.

De här fem punkterna är ljuv musik för alla engagerade marknadsförare.

Varför missar då massor med företag alla dessa fördelar med fler besök till 
hemsidan, fler kunder, större vinster…?

De allra flesta adwords-annonsörer har inte tillräcklig kunskap. Följden blir att de i 
bästa fall når ett hyfsat resultat. I många fall är det bortkastade pengar som inte kommer 
tillbaka med nya kunder. 
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En liten grupp företag, kanske ett företag av tio, når fantastiska resultat. Och orsaken till 
att nio av tio misslyckats är avsaknad av en tydlig strategi och ett bestämt mål att mäta mot.

På ytan är adwords-annonsering enkelt. Du kan sätta upp ett adwords-konto på några 
minuter, greppa innebörden, få upp annonser och börja dra besökare till din hemsida.

Men adwords-annonsering går verkligen djupare än så. Det kräver kunskap, erfarenhet 
och ett systematiskt tänkande. Det finns dussintals inställningar och förändringar du kan (och 
måste) göra för att nå bästa möjliga resultat.

Och dina kampanjer slutar inte med att någon klickar på din annons. 

När de väl kommer till din hemsida måste du ha en klar strategi för vad som ska hända, 
vad ska besökaren göra, hur ska du leda in honom eller henne i din säljprocess…? 

Tänk efter vad det skulle innebära om du kunde locka fram 10% fler tänkbara kunder
och få 10% fler av dem att köpa av dig. Vad skulle det betyda för din omsättning och din 
vinst? 

Innan vi går in på hur du gör dina klick mer värda så kollar vi vad det är som gör 
annonsering på adwords så lockande...

Tänk dig att du blir uppringd av annonssäljaren på Sveriges största 
tidning. Du blir erbjuden att annonsera på tidningens bästa annonsplats. 

”Vi lägger in din annons gratis. Om folk ringer dig och gör en förfrågan så betalar du en 
viss peng till oss. Inte annars. Är du intresserad?”

Klart du skulle vara intresserad. 

Detta är precis vad annonsering på Google Adwords handlar om. Det kostar dig ingen-
ting att lägga upp din annons på Googles sökmotor. Först när någon klickar på din annons och 
kommer till din hemsida dras en liten summa från ditt adwords-konto.

Den stora poängen med att annonsera på Google är att du bara visar din annons för folk 
som aktivt söker på sådana sökord som du kopplat till din annons. Du visar inte din annons 
för alla utan bara för de som just nu söker på det du har att erbjuda.

Så besökare som kommer till din hemsida från din adwords-annons är besökare av hög 
kvalitet. Det innebär att du har större chans att verkligen fånga deras intresse på din hemsida.

Men den verkligt okända hemligheten med Google Adwords är att du kan få en effektiv 
återkoppling på hur din marknadsföring fungerar och hur du kan få den att fungera bättre. 
Mätbarhet och spårbarhet ligger inbyggt i systemet och bara väntar på att du ska nyttja den till 
din fördel.

Hur då? Du vet vilka sökord du kopplat till dina annonser. Du vet vilket meddelande du 
ger i dina annonser. Du vet hur många som klickar på dina olika annonser. Du vet vilken sida 
de hamnar på när de kommer till din hemsida. Du vet vad besökarna gör när de kommer till 
din hemsida, …
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Modern webbteknik spårar automatiskt all aktivitet och presenterar den översiktligt så 
du kan dra konkreta slutsatser om det resultat dina annonskampanjer och din hemsida ger dig.

Ju bättre du blir desto mer belönad av Google blir du – genom bättre annonspositioner 
och lägre klickkostnader. Resultatet är ännu fler besökare till din hemsida, för en lägre 
kostnad. 

Och i slutänden mer försäljning för dig, förutsatt att du bestämt dig för att din hemsida 
ska hjälpa dig att sälja mer, snarare än att informera.

Här är ett exempel på hur en enkel internetstrategi lockar fram tänkbara 
kunder och som ger värdefull erfarenhet till övrig marknadsföring
SAN Webbutveckling hjälper ett företag att marknadsföra en produkt på internet, en 

isolerings- och renoveringsmetod för husgrunder med namnet Grundtrygg och som marknads-
förs via hemsidan www.grundtrygg.se.

På hemsidan lyfter företaget fram vanliga problem med husgrunder och fördelarna som 
Grundtrygg-lösningen ger. Målet är att besökaren ska beställa någon av tre tipsartiklar.

Tipsartikeln skickas till husägarens e-postadress så det mätbara målet är antalet 
kontakter som skapats med besökare som på något vis besväras av problem med sin husgrund.

Hemsidan drar besökare via sökningar på sökmotorerna, både genom den vanliga 
sökresultatslistan och via annonsering på Google Adwords. 

Fångar namn och e-post till 17% av besökarna
Den erfarenhet vi samlat in genom att använda adwords-annonsering, specifika målsidor 

till varje annons och en uppmaning att beställa en tipsartikel som löser besvärliga problem, 
har låtit oss börja optimera hemsidan för att steg för steg öka responsen och det mätbara 
resultatet.

Så efter hundra besök har hemsidan fångat in namn och e-postadress till 17 personer 
som vi vet besväras av de problem som företagets produkter löser. Och framförallt, de är av 
hög kvalitet eftersom de uttryckligen bett om särskild hjälp.

Det gäller att förstå vad folk gör på internet
Utgångspunkten är det som folk gör på internet. De allra flesta samlar in information för 

att lösa ett problem eller för att skaffa kunskap om olika alternativ. Det är sällan folk köper på 
en gång eller att de direkt vänder sig till ett företag med en förfrågan.

Så se din hemsida som ett verktyg som hjälper folk att samla in information.

Men ge för den skull inte bort värdefull information utan något i utbyte. För att sålla 
fram de verkligt bra framtida kunderna som har hög kvalitet så erbjud dem tipsartiklar, 
rapporter, filmer, mp3-filer etc. att få skickade till sin e-postadress. De som verkligen behöver 
hjälp av dig kommer att be om det.
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Nyckeln är informationsmarknadsföring
Följande är en klassisk fras, och den visar på pricken hur du ska tänka när du tar fram 

värdefull information som lockar fram dina tänkbara kunder.

x ”Ingen som köpt en borrmaskin ville egentligen ha en borrmaskin – de 
ville ha ett hål. Så om du vill sälja borrmaskiner så marknadsför med 
information om hur man gör hål, inte information om borrmaskiner.”

Samma tankesätt använder Grundtrygg. Tipsartiklarna ger folk information hur man 
löser problem med kalla golv, hur man ska tänka innan man renoverar husgrunden och hur 
man tilläggsisolerar grunden på rätt sätt för att undvika fukt och spara maximalt med energi. 
Alltså hjälp med de problem som produkten kan lösa – det som kunderna egentligen köper.

Poängen är att locka fram folk i målgruppen, att få dem att räcka upp handen och säga 
”Här, jag behöver din hjälp att lösa ett besvärligt problem.”

En fördel är också att du har ett konkret mål att mäta mot: antalet fångade kontakter.

Och eftersom du har kontaktuppgifterna har du också initiativet till de framtida 
kontakterna. Om du går igenom din säljprocess så ser du att det ofta behövs ett flertal 
kontakter innan köp. Det är alltså viktigt att du följer upp kontinuerligt, med värdefull och 
hjälpsam information. 

Informationsmarknadsföring med Google Adwords
Hälften av besökarna till grundtrygg.se kommer via Adwords. Annonstexterna bygger 

helt på de problem med husgrunder som produkten hjälper villa- och fastighetsägare att lösa.

Annonsen svarar på de frågor och behov har som folk funderar på när de söker 
information på Google. 

Vi testar hela tiden två annonser mot varandra. Här är ett exempel på två annonser där 
vi bara ändrat några ord i rubriken. Det är samma sökord till båda annonsvarianterna.

Annons Klickfrekvens Omvandlingsfrekvens

Så slipper du kallt golv
Låt dina fötter få det varmare.
Ditt kalla golv beror på 4 saker.
grundtrygg.se/tips_kallt_golv

3,8% 15,9%

Lider du av kalla golv?
Låt dina fötter få det varmare.
Ditt kalla golv beror på 4 saker.
grundtrygg.se/tips_kalla_golv

7,3% 26,1%

Här har vi trimmat annonsen i två steg. Den undre annonsen är vår tredje annonsvariant. 
Du ser att den undre annonsen får dubbelt så många klick som den övre. 
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Ett klick på annonsen leder till en specifik målsida där vi uppmanar besökaren att hämta 
en tipsartikel med titeln ”4 sätt att kolla varför du har kalla golv och 8 enkla lösningar som ger 
dig varmare fötter”.

För att besökaren ska få tipsartikeln måste han eller hon uppge sitt namn och sin e-post-
adress. Därefter skickas automatiskt ett e-postmeddelande till besökaren med en pdf-rapport 
och ett personligt meddelande som ytterligare höjer intresset.

Detta är det konkreta och mätbara målet. I tabellen ovan anges detta mål som omvand-
lingsfrekvens. Du ser att mer än var fjärde besökare som kommer till hemsidan beställer 
tipsartikeln. Jämfört med tidigare adwords-annons är förbättringen 64%.

Den sammanlagda förbättringen är 216%. Och ännu har vi inte trimmat själva annons-
texten, rubriken och meddelandet på målsidan, eller titel och innehåll på tipsartikeln…

Här berättar företagaren som jobbar med Grundtrygg om de resultat han nått:

”Var sjätte besökare ger mig namn och e-post för att få en av mina tipsartiklar”

”Först var jag tveksam och kände att detta med adwords, e-postutskick, tipsartiklar, 
mm, kommer att bli mer jobb än jag klarar av. Men det har i stort sett funkat helt 
automatiskt och allt eftersom som de konkreta resultaten trillat in har jag sett 
fördelarna.

Hemsidan har hittills fångat in 267 tänkbara kunder som besväras av de problem min 
produkt kan lösa. Jag får kontakt med var sjätte besökare på hemsidan genom att de 
beställer någon av mina tipsartiklar. Hälften av besökarna hittar till hemsidan från
Adwords där en ny kontakt i snitt kostar 7,43 kr.”

- Sven-Olov Persson
www.grundtrygg.se
Tel: 070-246 21 48

Varför vill du locka besökare till din hemsida?
De flesta företagare koncentrerar sig på att locka besökare till hemsidan, att driva trafik 

som det heter på fikonspråk.

Du kanske lägger stora pengar på sökmotoroptimering eller så sätter du kanske av 
tusenlappar i daglig budget på Google Adwords.

Väldigt få företagare har en plan eller mål för vad de vill att besökarna ska göra när de 
kommer till hemsidan.

Vilken är din plan? Har du nån plan?
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Hoppas du på att besökaren ska ringa dig direkt, eller fylla i ett formulär så du kan ringa 
upp och börja sälja?

Eller hoppas du att din hemsida är så pass tilltalande att besökaren kommer ihåg din 
snygga design eller din logo och genast bestämmer sig för att lägga din sida bland sina 
favoriter.

Mäter du ens vad din hemsida åstadkommer?

Du drar på dig onödiga problem när du inte har en tydlig strategi för din hemsida. Och 
du missar massor med möjligheter. Du har satsat tid och pengar på att ta fram din hemsida. 
Det är en insats du vill ha tillbaka.

Men värre är, för varje besökare som kommer till din hemsida men som lämnar den 
obemärkt slösar du bort framtida kunder och framtida vinster.

Du måste förstå att inte en enda besökare kommer till din hemsida av en slump. Alla 
besökare har aktivt knappat in några sökord, värderat söklistan och klickat på din länk eller 
din adwords-annons.

Du har väckt ett intresse och en nyfikenhet. Detta måste du möta på din hemsida annars 
klickar din framtida kund på bakåt-knappen direkt.

Vi som surfar på internet har både mål och mening.

Men vi som surfar på internet är oftast inte ute efter att köpa något.

Vi letar efter info som hjälper oss att lösa våra problem. Vi sammanställer information
om produkter och tjänster, vi jämför företag och bildar oss en grund för våra köpbeslut.

Jag kanske ska köpa i dag. Då ligger du förstås bra till om jag råkar besöka din hemsida 
just precis nu. Men om jag inte tänker köpa förrän om en månad eller två så har jag förmodli-
gen glömt bort dig och ditt företag när den dagen kommer.

Du missar möjligheter om du inte fångar upp dina besökare och leder dem vidare i din 
säljprocess.

Om du nu jobbar hårt och investerar stora pengar för att locka besökare 
till din hemsida... får jag då fråga hur många besökare du behöver?
Är det två eller fem besökare om dagen, tio... hundratals... eller kanske tusentals 

besökare?

Du vet kanske inte, du har kanske aldrig tänkt på det på det viset.

Antalet besökare är bara en del av ekvationen som leder till framgångsrik marknads-
föring och försäljning via hemsidan.
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Rätt besökare + Planerad omvandling = Mer försäljning
Du kan inte mäta din framgång med det antal besökare din hemsida har. Du måste också

locka rätt besökare till din hemsida och få dem att agera på ett mätbart sätt. Det bästa du kan 
göra är att inleda en relation med besökaren. Fånga kontaktuppgifter i utbyte mot värdefull
information. Och fortsätt att ge hjälpsam info till en person som visat intresse för det du gör.

Om din hemsida är som de flesta andra får du 1% av besökarna att göra något, till 
exempel att ringa dig eller fylla i ditt kontaktformulär. Resterande 99% försvinner utan att du 
kan göra något åt det.

Anledningen är att du inte uppmanar dem att göra något. Du presenterar inte ett nästa 
steg med tillräckligt låg tröskel som motiverar folk att ta risken att inleda en relation med dig. 

Vem vill ta risken att fylla i ditt kontaktformulär så du kan börja ringa dem dag och natt 
för att sälja dina grejer?

Om du vill få besökarna att ta nästa steg måste du övertyga dem om att värdet är större 
än risken. Och det är just detta som är det fina med tipsartiklar, checklistor, specialrapporter, 
mini-guider, etc. Den problemlösarinformation du presenterar tvingar dig att fokusera på det 
läsaren vill uppnå – att lösa, hantera eller undvika besvärliga problem.

Den stora poängen är att du delar upp din säljprocess i flera mindre steg istället för ett 
enda stort steg som siktar på att få folk att ringa och beställa direkt.

Andra delen i ekvationen, planerad omvandling, innebär att du.

(1) Fångar in 20% av hemsidans besökare och får tillåtelse att skicka din 
problemlösarinfo direkt till dem.

(2) Fortsätter att ge värdefull information för att få tänkbara kunder att lära känna dig.

(3) Håller dig framme när det blir köpläge – dina regelbundna kontakter och din hjälp-
samma information får tänkbara kunder att gilla dig och lita på dig – och du får 25% 
av dem att köpa din produkt eller tjänst.

Resultatet blir att 100% x 20% x 25% = 5% av besöken på dina hemsida leder till att du 
skaffar en ny kund.

Jämför det med dagsläget där du i bästa fall får 1% att kontakta dig. Du ökar din 
försäljning på hemsidan med 500%.

Poängen är denna:

x När du vet hur din hemsida ”omvandlar” vet du också hur många besökare du 
behöver för att nå ditt mål.

Säg att du gör 1.000 kr vinst när du säljer en viss produkt eller tjänst. Om vi tar 
exemplet ovan så skaffar du en ny kund efter 20 kvalificerade besökare, eftersom du får fyra 
(20% av 20 besökare) av dem att beställa din tipsartikel och du följer upp dem över tid och får 
en (25% av fyra prospekt) av dem att köpa.
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x Du vet att varje kund är värd 1.000 kr.

x Och då vet du att varje prospekt som beställt din tipsartikel är värd 250 kr.

x Och då vet du också att varje besökare är värd 50 kr.

Så om du köper dina klick på Google Adwords för 5 kr/styck så vet du att du får en 
tiofaldig återbäring.

I princip har du råd att betala 49 kr för varje adwords-klick. Denna kunskap ger dig ett 
rejält övertag på dina konkurrenter.

Där har du hemligheten.

Låt oss sammanfatta genom att kolla in din checklista för framgångsrik annonsering på 
Google Adwords...

Checklista för Google Adwords-annonsörer... Hur du får fler klick och 
hur du säkerställer att dyra klick blir värda mer för dig

(1) Se till att du leder varje klick till en specifik målsida där du uppmanar besökaren att 
inleda en relation med dig – genom att erbjuda dem problemlösarinformation av 
högt uppskattat värde i utbyte mot namn och e-post.

(2) Planera den fortsatta marknadsföringen till dina nya prospekt för att få dem att lära 
känna dig, gilla dig och lita på dig – för att så småningom köpa av dig.

(3) Skriv separata annonser för varje sökord/sökfras. Ha med sökordet i annons-
rubriken och se till att annonstexten förklarar vilka fördelar som väntar när man 
klickar på din annons.

(4) Testa alltid två annonser mot varandra. Efter 30 klick tar du fram en ny utmanare 
till den annons som funkar bäst. Koppla Google Analytics till din målsida så att du 
förutom klickfrekvens (CTR) också kan mäta din omvandlingsfrekvens.

(5) Testa också din målsida (rubrik, säljmeddelande, erbjudande) och titel på dina 
tipsartiklar och rapporter på samma sätt som adwords-annonsen.

(6) Mät hur varje del i din säljprocess omvandlar. Koppla ett värde till varje steg så att 
du tydligt ser vad du får ut av dina ansträngningar, om det du gör är lönsamt eller 
inte.

Hemligheten är ”Nästa steg”
Hemligheten med att nå framgång med Google Adwords, och nästan all annan form av 

annonsering också, är att du motiverar folk i din målgrupp att ta nästa steg. 

Det mest effektiva ”nästa steg” du kan använda är att ge folk i din målgrupp värdefull 
information i utbyte mot deras kontaktuppgifter.
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Kalla det 2-stegs-annonsering:

(1) Erbjud en gratis problemlösar-rapport med högt uppskattat värde.

(2) Skicka rapporten till alla som svarar och sätt igång att marknadsföra till dem.

Det leder oss till en tydlig definition av vad marknadsföring egentligen innebär...

Marknadsföring handlar om att locka fram de bästa tänkbara kunderna i 
din målgrupp och få dem att lära känna dig, gilla dig och lita på dig
Ett enkelt sätt att locka fram dem: Google Adwords.

Några enkla sätt att få dem att lära känna dig, gilla dig och lita på dig:

x Ge värdefull information som hjälper till att lösa, hantera eller undvika 
besvärliga problem.

x Följ upp regelbundet och ge bort mer hjälpsam information (sälj inte).

x Visa hur du hjälpt dina kunder att lösa problem, få fördelar och uppleva ett 
positivt resultat.

x Skicka ditt nyhetsbrev.

x Kopiera intressanta tidningsartiklar och skicka ut.

Och när dina tänkbara kunder är i köpläge kommer de direkt till dig – eftersom de vet 
precis vad du gör, hur du gör det, vilka fördelar de får och de förstår det fulla värdet i att välja 
just dig och ditt företag före dina konkurrenter.

Hur de mest framgångsrika företagen jobbar
De mest framgångsrika företagarna har alla fått sina företag att växa och blomstra med 

direktmarknadsföring, det vill säga marknadsföring som har målet att locka fram tänkbara 
kunder och få dem steg för steg närmare köpet.

Den sorts mätbar och resultatinriktad marknadsföring du läst om här.

Inte ett enda litet företag har vuxit sig stort och nått framgång genom varumärkesbyg-
gande, stärkt image eller ökad kännedom.

Du kanske kämpar med kostsam annonsering som du inte vet säkert om det funkar. Du 
lägger kanske massor av tid på din hemsida utan att se ett konkret resultat. Du får många på-
stötningar från tänkbara kunder men får inte så många av dem att köpa som du skulle önska.

Förmodligen använder du dig bara av en eller några få marknadsföringsmetoder för att 
få nya kunder. Det kanske inte går så bra som du önskar, men med långa arbetsdagar och 
idogt kämpande så går det runt, kanske också med en liten vinst.

I så fall... 
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Grattis till enastående möjligheter!

För om du är som 99% av alla företagare så har du missat att bygga din marknadsföring 
från grunden. Du har förmodligen förbisett de principer som all framgångsrik marknadsföring 
vilar på. Principer som garanterar dig fler kunder, mer försäljning och ökade vinster.

Och det mest grundläggande är att du hjälper folk att lära känna dig, gilla dig, och lita 
på dig. 

###

Tack för att du läst denna rapport. Jag önskar dig all framgång med ditt företagande.

Stefan Nilsson
SAN Webbutveckling

SAN Webbutveckling
Visar dig hur du lockar fram dina bästa tänkbara 

kunder – på och utanför internet

Kontaktperson: Stefan Nilsson, stefan@webbutveckling.com

*** Manual & Startguide till Google Adwords ***

Ny praktisk steg-för-steg manual visar hur du på bara 2 dagar bygger upp 
din online-strategi för att bemästra resultatfixerad annonsering på 

Google Adwords så du fångar in fler nya kunder

Om du passar in i kundprofilen och om du gör dina uppgifter 
som jag visar dig... så kommer du att fånga in 

30% fler tänkbara kunder... annars dina pengar tillbaka

Klicka på länken för att läsa mer:

http://webbutveckling.com/manual-start-guide-adwords.php?cl


