
SEO - Search 
Engine Optimization



Hvem har arbejdet med SEO?

• Hvad har I gjort?

• Hvad har resultaterne været?



Kunsten eller teknikken bag det at gøre din 
hjemmeside lettere at forstå for Google.

Optimering af din hjemmeside således at 
Google placerer hjemmesiden øverst på
relevante søgeord, og derved tiltrækkes
relevant trafik.

Kunsten at kommunikere relevans til
Google.

Hvad er SEO?



Hvad er SEO?

… men i sidste ende handler det om relevans

SEO er en form 
for trylleri



Hvad er SEO?

• SEO handler om at fremhæve det som DU tror er relevant for dine 
potentielle kunder OG søgemaskinerne.

• SEO er derfor på én gang meget lavpraktisk og samtidig meget 
teknisk.

• Fokus på relevans OG god brugeroplevelse



Hvad er SEO?
SEO arbejde kan deles op i to hovedområder:

• On-Page

– Arbejde som foregår på hjemmesiden

• Off-Page

– Arbejde som foregår udenfor hjemmesiden



Hvad er SEO?

SEO er også en god 
brugeroplevelse

- også på mobil



Building Smartphone-Optimized
Websites

Google understøtter smartphone-optiemret hjemmesider i tre 
formater:

• Hjemmesider der bruger responsivt webdesign, dvs. 
hjemmesider der viser alle enheder den samme URL, hvor 
hver URL viser samme HTML til alle enheder, men kun bruger 
CSS til at ændre udseendet. Dette er Googles anbefalede 
løsning.

• Hjemmesider der dynamisk viser alle enheder det samme sæt 
URL’er, men hvor hver URL viser forskellig HTML(og CSS) alt 
afhængig af om brugeren er på en desktop eller mobil enhed.

• Sider som har separat mobil og desktop URL’er.

Kilde: https://developers.google.com/webmasters/smartphone-
sites/details



Hvorfor SEO?



Hvorfor SEO?

• Google leverer 45-50.000 søgeresultater pr. sekund til hele verden. 
Eller ca. 4.000.000.000 pr. Dag

• Mere end 50% af disse søgninger foregår på mobile enheder

• Ca. 15% af disse søgninger har de aldrig set før.



Hvorfor SEO?
Tænk på hvor i købsprocessen dine kunder er:

• Kendskab (Hvad er …)

• Interesse (Hvordan …)

• Behov (Hvor …)

• Salg (Køb …)

• Hjælp (Kontakt …)

• Brug (Sådan …)

• Loyalitet (Kontakt …)

Lav indhold til alle de punkter som jeres kunder kan befinde sig på.



Hvordan arbejder Google

Man hører ofte, at Google Crawler, Indekserer og Ranker hjemmesider, men 
hvad er det egentlig for nogle størrelser?

Forestil jer at alverdens hjemmesider er en stor buffet med mange forskellige 
retter (sider)

• Google smager på alt maden = Crawler siderne

• Google beskriver derefter alt maden= Indekser siderne

• Google vælger hvad den bedst kan lide = Ranker siderne



Hvordan laver du SEO?
Google webmaster guidelines: 

https://support.google.com/webmasters/answer/35769?hl=da

Opdatering vedr. CSS og Javascript: 
http://googlewebmastercentral.blogspot.dk/2014/10/updating-our-technical-
webmaster.html

Fokus på:

• Design og indhold

• Tekniske retningslinjer

• Retningslinjer for kvalitet



SEO on-page: Jeg har en butik …

Som en god butiksejer:

● Designede jeg butikken med en ekspert 
arkitekt.

● Bestemmer jeg produkterne og farverne.

● Sætter jeg en flot dekoration op.

● Indretter jeg butikken med ramper og 
automatiske døre

● Holder jeg butikken ren.

SEO on-page og off-page



Off-page SEO: Jeg taler om min butik

Som en god butiksejer

• Taler jeg om min butik

• Interessenter taler om min butik

• Deler jeg prøver ud

• Avisen skriver om min butik

SEO on-page og off-page



Off page SEO faktorer

Backlinks Sociale medier

Pressemeddelelser
og anmeldelser

Vejvisere og Social 
Bookmarking



Indhold Links

Teknologi

3 områder for optimering



1. Indhold

• Tekst – Hvilke ord bruger dine kunder når 
de søger

• Hvilke udfordringer har dine kunder

• Skriv relevant indhold som italesætter dine 
kunders udfordringer 

• Sprog – Sæt det korrekte sprog tag og 
undgå et blandet sprog på den samme 
side

Indhold



1. Indhold

• Navigation – Gør det let at navigere

• Menu - Informativ

Indhold



1. Indhold

Billeder – Brug billeder af god kvalitet og giv dem 
beskrivende navne

Indhold



2. Teknologi
Google skal kunne:

• Forstå din side

• Formidle denne på en repræsentativ måde

• Vise den hurtigst muligt

Derfor, skal du:

• Teste kompatibiliteten med forskellige browsere

• Overvåge dine siders ydeevne og load time

Teknologi



SEO ingredienser

Teknik / kode Indhold / tekst Billeder mv. Links

HastighedManipulerende 
adfærdGoogle+Og MANGE 

andre faktorer



Teknisk optimering

• Den rigtige kode kvalitet og struktur 
søgemaskinerne kan læse.

• Klarer de fleste moderne CMS systemer som 
Wordpress, Drupal mv.

• Selv de moderne CMS systemer skal dog have 
en hjælpende hånd.

• Webshops har ofte problemer i forhold til SEO.



Indhold / tekst

Det folk 
søger efter

Det der står 
på din 

hjemmeside



Links

• Links kan ses som ”stemmer” jf. Google’s
algoritme – en stemme kan forbedre 
placeringen i søgeresultatet.

• Alle links er dog ikke lige gode og nogle kan 
være direkte dårlige (negativ SEO) – links må 
også gerne være relevante.



Kilder til links
• Anbefalinger

• Fagportaler

• Glade og tilfredse kunder

• Forums mv.

• Blogs

• Nyhedsmedierne

• Sociale Medier - fx Google+



”SEO/Linkbuilding” – do’s / don’ts

Do’s

• Skab kun naturlige og relevante links

• Fokuser på kvalitet og brugeroplevelse

• Accepter at der ingen facitliste er på 
SEO

Don’ts

• Lej en inder til at lave 10.000 links for 
10$

• Skriv ikke-relevante kommentarer på 
blogs

• Lav 1000 sider med skjult tekst

• Forsøge at ”snyde” Google



”SEO på siden”

Hvis du ikke skriver det, så findes du heller ikke

• Title tag – noget af det vigtigste på siden, brug tid 
på at få den rigtig

• Meta description - sælger resultatet i 
søgeresultaterne

• H1 - typisk din overskrift

• H2  

• H3



”SEO på siden”
Hvis du ikke skriver det, så findes du heller ikke

• Fed tekst - lidt vigtigere end ikke fed tekst

• Links - interne links

• Tag billeder med keywords - Title + Alt tekst

• URL – brug keywords i url (brug ikke STORE bogstaver, æøå, 
mellemrum eller _ i URL. Mellemrum erstattes med bindestreg, æ 
med ae, ø med oe og å med aa)

• WordPress SEO plugin af Yoast er din ven



”SEO på siden”



”SEO på siden”

<head>

<title>Skorsten - H. Nielssons Maskinfabrik A/S, Stålskorstene, fritstående stålskorstene, 
Ventilationsskorstene, ventilationsafkast,  - H. Nielssons maskinfabrik A/S</title>

<meta name="description" content="H. Nielssons Maskinfabrik A/S har siden starten af 1967, 
fremstillet mere end 100.000 KM-Stålskorstene. Som spænder fra store Industriskorstene til små 
Villaskorstene, med hovedvægten lagt på sektionsskorstenen.”>

<meta name="keywords" content="Skorsten, Stålskorstene, Skorstene og ventilationsafkast, 
Fritstående stålskorstene, Industriskorsten, Ventilationsskorstene, Sjælland, Lolland Falster, 
Jylland, Fyn, Skorstein, Skorsteiner og ventilasjonsutløp, Kamine und Lüftungsöffungen, 
Sektionsskorst”>

</head>



”SEO på siden”

En søge- & menneskevenlig URL

Ikke: hjemmeside.dk/index.php?id=7529

Ikke: www.hjemmeside.dk/Løbesko

Men: www.hjemmeside.dk/loebesko



”SEO på siden”

Samme URL?

www.hjemmeside.dk/loebesko

www.hjemmeside.dk/Loebesko

hjemmeside.dk/loebesko

hjemmeside.dk/Loebesko

IKKE hos Google, her er det 4 forskellige adresser

*URL = Uniform Resource Locator, tidligere kendt som Universal Resource Locator



Sørg for at din hjemmeside kan læses

● Tilføj din hjemmeside til Google:
google.dk/addurl

● Upload sitemap via 
Google Search Console
www.google.dk/webmasters/

Teknologi



Søgeords Analyse

Brug Google Keyword 
Planner til at få information om 
hvilke søgeord dine kunder 
bruger for at finde produkter 
eller serviceydelser som dine.

Teknologi



Basics for keywords
● Søgeordet i titles og meta description tag 

● Søgeordet i H1, H2

● Søgeordet i første tekst sektion

● Søgeordet i teksten

● Søgeordet i "alt" attributen til billeder

● Søgeordet i knapper og navitgationen

● Sitemap

● Altid hav en landingsside for hvert prioriteret
søgeord

Teknologi



3. Links

Hvad forstod Google før alle andre?

Hint: Det har noget at gøre med det bedste indhold

Links



Links er stemmer – vægtede stemmer

• Den bedste måde at forstå hvor godt indhold er, er ved at 
forstå hvor gode de sider som linker til indholdet er.

• Sider får en vægt alt afhængig af hvor gode og hvor 
mange links de har.

• Sider såsom universiteter, statslige organisationer, aviser 
og store virksomheder. Har en stor værdi, pga. mængden 
af links som går til deres side. De har oftest godt indhold 
og stor relevans, hvilket giver dem links og en god 
rangering.

Links



Linking

En af de vigtigste faktorer for din 
hjemmesides rangering er 
relevante links fra eksterne 
hjemmesider.

Links



Køb af links – En rigtig 
dårlig ide
• Ja du kan købe links, men det bliver straffet 

hårdt - hvis det opdages.

• Man bør derfor ikke manipulere sine 
søgeresultater da dette kan medføre straffe og 
I nogle tilfælde udelukkelse fra søgemaskinen.

Links



Intern linking

100 sider med ordet regnjakke i
navigationen

=

Foretækker Google 100 gange
at din side omhandler regnjakker

Links



Sociale medier Links



Kvalitetsmæssige 
retningslinjer
● Lav først og fremmest sider henvendt til forbrugeren, og 

derefter til søgemaskinen

● Undgå duplikeret indhold (flere sider med det samme 
indhold)

● Forsøg ikke at snyde besøgende

● Undgå at snyde dig til en bedre rangering I 
søgemaskinerne

● Brug dine unikke fordele og værdier og promover disse.

Links



Og mobil SEO?
Mobil er en ny måde at forstå internettet og
SEO på.

Det er vigtigt at tænke over hvordan ens
indhold ser ud på mobiltelefonen, så
forbrugeren også her får en god oplevelse.

Anbefalinger:

• Responsive design.

• Kortere processer.

• Mobile Sitemap.



SEO – Teknikker og Værktøjer



Keyword planner

https://adwords.google.com/K
eywordPlanner



SEO Teknikker og Værktøjer

Search Trends



Google Trends

http://www.google.com/trends



Google Search Console
● Få styr på sidens tilstand og potentielle problemer 

● Få indsigt i søgetrafik og synlighed

● Optimer din hjemmeside – advarsler ved fejl

Link Google Search Console til Analytics konto



Måling af SEO præstation med Google 
Analytics
Trafik

Rangering



Google Webmaster Tools
www.google.com/webmasters/tools/



SEO Sites

Moz.org Search Engine Land Search Engine Watch



Opsummering



Opsummering
● Vær relevant

● Kend dine kunders sprog og udfordringer

● Hav styr på det tekniske for din hjemmeside

● Skriv indhold til dine kunder – tænk dog også på søgemaskinerne

● Udnyt alle muligheder for at gøre det tydeligt for søgemaskinerne hvad dit 
indhold handler om

● Skaf relevante links



Next Steps



Next Steps
• Få lagt en plan for at gennemgå din hjemmeside i forhold til de vigtigste 

tekniske områder

• Få et klart billede af dine kunder og deres udfordringer

• Undersøg hvilke ord dine kunder bruger mest – kan skaffe mest trafik

• Læg en plan for at få skrevet indhold som italesætter de mest søgte 
udfordringer som dine kunder har

• Læg en plan for hvordan du kan skaffe links til dit indhold



Kommunikation på nettet



Hvad skal vi?
• Kend din målgruppe, deres udfordringer og sprog

• Personas – henvend dig personligt til dine kunder

• Indhold på en hjemmeside

• En hjemmeside skal …

• Læg en plan for din kommunikation

• Sådan skriver du det gode indhold



Kend din målgruppe
• Hvilke kunder har du nu?

• Hvilke grupper kunne være potentielle kunder?

• Hvilke grupper vil du gerne have som kunder?

• Opdel eventuelt dine kunder i passende målgrupper

– Hvad karakteriserer de enkelte grupper?

– Forskel på privat og erhverv

– Afhænger af dit produkt



Definér din målgruppe
Tænk: HVAD vil du sælge til HVEM og HVOR?

Brug data fra f.eks. Google Analytics.

Eksempel:

Producent af fritidshuse som har til huse på Stevns på Sjælland 
– men som gerne ville nå det jyske marked for deres SelvByg-
koncept. 

Understøttet af data fra Google Analytics.

Skrev derfor en case og en nyhed om et SelvByg-projekt i 
Mariager, Jylland.



Din målgruppes udfordringer

• Hvilke udfordringer har din målgruppe?

• Hvordan hjælper dine produkter/ydelser målgruppen?

• Hvilke behov har din målgruppe?

• Hvordan kan du dække målgruppens behov?



Din målgruppes sprog

• På nettet er det de rigtige ord,
der er vigtige.

• Er dette f.eks. en:

– Telefon?

– Mobil?

– Smartphone?



Din målgruppes sprog

• På nettet er det de rigtige ord,
der er vigtige.

• Er dette f.eks. et:

– Blandingsbatteri?

– Køkkenbatteri?

– Køkkenarmatur?

– En vandhane?



Din målgruppes sprog

Fortæller vi, hvad der er vigtigt?

– Set med kundens øjne?



Personas



Personas



Personas



Indhold på hjemmesiden

• Produkter

• Nyheder

• Cases

• Referencer

• Medarbejdere

• Virksomhedsbeskrivelse “Om os”



Indhold på hjemmesiden

• Hvert område skal på hver sin måde gøre din kunde tryggere 
ved din virksomhed.

• Jo mere kunden ved – og føler sig inddraget i din virksomhed 
– jo mere bevidst vil han/hun være om dit brand.



En hjemmeside skal …

• Være opdateret

• Være relevant for kunden

• Være attraktiv

• Være løsningsorienteret

HUSK!

At have en hjemmeside er en 
PROCES

– ikke et projekt



En hjemmeside skal …

Være dynamisk og opdateret.

En hjemmeside skal ikke fremstå
forsømt og forældet. 



En hjemmeside skal …

Den friske frugt er den mest
indbydende.

Og den gamle frugt ligger altid
tilbage til sidst.



En hjemmeside skal …

• Være relevant for kunden

Det, der står på
din hjemmeside

Det, folk søger
efter

Deres
problem/ud-

fordring



En hjemmeside skal …

Der skal være sammenhæng
mellem dit indhold og det, din 
målgruppe efterspørger.



En hjemmeside skal …

Hjemmesiden skal selvfølgelig præsentere jeres
produkter og serviceydelser.

Men det skal vinkles/italesættes ud fra, hvordan
I/jeres produkter/services kan hjælpe den 
besøgende med et problem eller en udfordring.



En hjemmeside skal …



Derfor:

• Hav fokus på kunden

• Men tænk også på søgemaskinen, når du skriver
til nettet

• Læg en klar strategi for, hvilket indhold du har
brug for

• Bliver du ikke fundet i søgemaskinerne, nytter en
god og flot hjemmeside ikke meget



Tillid, tryghed og troværdighed

● Fjern al tvivl

● Gør dig selv menneskelig – hvem er du/I, og hvad laver du/I?

● Vis din målgruppe, at du ved, hvad du taler om

● Skriv klart og korrekt

● Fyld din hjemmeside med godt indhold

● Vær tilstede – og vær aktiv i alle dine kanaler



Tillid, tryghed og troværdighed



Tillid, tryghed og troværdighed



Derfor:



Læg en plan for din kommunikation

Du styrer efter din plan:

• Til HVEM
• skal du kommunikere HVAD
• HVOR
• HVORNÅR
• HVORDAN
• og HVORFOR?



Kommunikationsplan
En simpel plan kan se sådan ud:

Hvem
(målgruppen)

Hvad
(indhold)

Hvor
(kanal)

Hvornår
(dato/frekvens)

Hvordan
(sprog/tone)

Hvorfor
(formål)



Kommunikationsplan – eksempel
Tømrerfirma – fokus på den digitale kommunikation:

Hvem
(målgruppen)

Hvad
(indhold)

Hvor
(kanal)

Hvornår
(dato/frekvens)

Hvordan
(sprog/tone)

Hvorfor
(formål)

Potentielle kunder Fik bedre indeklima
med nyt tag 
(eksempel med 
kunde)

Nyhed på 
hjemmeside

Anden uge i hver 
måned

Professionelt
Konkret
Simpelt

Informere om 
fordelene ved at 
få nyt tag.

Skabe tillid og 
interesse gennem 
viden.

Kunder og 
samarbejds-
partnere

Sådan stopper du 
skimmelsvampen

Med livet som 
indsats (højt 
arbejde og 
sikkerhed)

Nyhedsbrev 2-3 x måned Personligt
Humor

Give viden til
målgruppen.

Vække 
nysgerrighed og 
skabe mersalg. 



Find dit indhold
Hvad spørger dine kunder om?

• Omdan spørgsmålene til oplysende nyheder på din hjemmeside og/eller i dit 
nyhedsbrev

Uddyb ved at stille dig selv (eller din kollega) spørgsmål som f.eks.:

• Hvorfor er det vigtigt?

• Hvad får kunden ud af det?

• Hvordan hjælper produktet/ydelsen kunden?



Sådan skriver du det gode indhold

• Opbygning af teksten

• Dybere ind i sproget

• Gode råd til sproget

• Før, under og efter – opsamling



Før du skriver
HVAD vil

du 
fortælle?

Til HVEM 
fortæller

du?

HVOR 
fortæller

du?

HVORFOR 
fortæller

du?

HVORDAN 
vil du 

fortælle?

Med 
hvilken

EFFEKT?



Opbygning af teksten

Konklusionen først

Uddyb med 
baggrund og detaljer

Rund af til sidst

Og husk: 
Kun 1 vinkel 

pr. tekst



Opbygningen af nyhed eller artikel

• Æggende, dækkende, vækkendeOverskriftOverskrift

• Introduktion til teksten. Kort opsummering af hele nyheden – fanger læserens interesse
til at læse videre.ManchetManchet

• Selve teksten – her serveres detaljerne, gerne krydret med citater I nyheder og artiklerBrødtekstBrødtekst

• Deloverskrifter, der giver pauser for læseren og hurtigt overblik til næste afsnitMellemrubrikkerMellemrubrikker

• Opsummering og afslutning af hele teksten – gerne med et lille twist af humor.AfslutningAfslutning



Psykologiske triggers i overskrift

Eksempler på psykologiske 
triggers:

Værdi

• Eksempel: ”Spar (penge ved…)”, ”Øg 
(din indtjening…)”

Frygt

• Eksempel: ”Tab (penge, 
besøgende…)”

Tal

• Eksempel: ”97 % får bedre indeklima 
med nyt tag”, ”Kun 2 % dropper 
uddannelsen”

Tid

• Eksempel: ”Kom i dit livs form på 4 
uger”, ”God mad på 5 minutter”

Nysgerrighed

• Eksempel: ” Få mine 10 bedste tips 
til…”, ”Tjen mere med dette krydderi”



Opbygning af indledning – PPL
Hvor overskriften er døren ind til din tekst, er 
indledningen entréen. Den skal give din læser 
lyst til at bevæge sig dybere ind i huset – helt 
ned til sidste krog.

PPL-modellen: 
Simpel model til at skrive en indledning, der vil 
føre dine læsere længere ned i teksten.

PPL: Problem – Påstand – Løsning 



Opbygning af indledning – PPL 
Problem - Italesæt brugerens problem ved 
enten spørgsmål eller konstatering.

Påstand - Foreslå, hvad årsagen til problemet 
kan være – eller hvilke konsekvenser det har 
at have problemet.

Løsning - Giv en mulig løsning på problemet.



PPL – eksempel 
Eksempel med spørgsmål: 

”Binder din dør – eller er det begyndt at trække ind? Så er levetiden for din dør 
sandsynligvis ved at rinde ud, og det kan betale sig at skifte den ud med en 
ny. Vi deler ud af mange års erfaring med døre, når vi rådgiver dig om de 
muligheder, der passer til netop dit behov.” 

Problem Påstand Løsning



PPL – eksempel 
Eksempel med konstatering:

” I mange ældre huse fra blandt andet 1970’erne er isoleringen sparsom eller 
helt udeladt, og det kan blive koldt om vinteren med en stor varmeregning til 
følge. Med efterisolering kan du forbedre energiforbruget i dit hus, så du 
sparer penge på varmeregningen, får en større komfort og sundhed indendørs 
og endda hjælper miljøet med mindre CO2-udledning.

Problem Påstand Løsning



Opsætning af teksten

• Arbejd med luft – det giver overblik og overskud til at læse

• Korte sætninger

• Korte afsnit

• Brug afsnitsoverskrifter – giver brugeren mulighed for at skimme teksten

• Slet ord, der ikke bidrager til forståelsen af teksten

• Skab flow i teksten ved at ”binde” de enkelte afsnit sammen

• Brug punktopstilling



Eksempel – opsætning
Før Efter
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Quisque magna orci, porta accumsan faucibus sed, egestas et 

lacus. Ut sed egestas magna. Suspendisse potenti. Integer 

fermentum bibendum est eget fringilla. Nullam interdum

rhoncus dictum. Etiam non quam nisi. Mauris ut nibh nibh. 

Donec eu imperdiet eros, nec bibendum dui. Ut varius blandit

tincidunt. Morbi eget tellus cursus magna sagittis vulputate. 

Ut hendrerit convallis leo. Nullam mattis nibh sed lectus

sollicitudin consectetur in ut erat. Curabitur sed urna purus. 

Etiam a pellentesque sapien. Quisque et ullamcorper diam. 

Curabitur aliquam porta tempor. Nulla facilisi. Nullam lobortis

vitae nulla eu luctus. Curabitur malesuada nibh ac augue

blandit tincidunt. Nullam sem leo, tristique vel nisl sed, 

consequat aliquet odio.

Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit. Quisque magna orci, porta 

accumsan faucibus sed, egestas et lacus. Ut sed egestas

magna. Suspendisse potenti. 

Integer fermentum bibendum est eget fringilla. Nullam

interdum rhoncus dictum. Etiam non quam nisi. Mauris ut nibh

nibh. Donec eu imperdiet eros, nec bibendum dui. 

Ut varius blandit tincidunt

Morbi eget tellus cursus magna sagittis vulputate. Ut hendrerit

convallis leo. Nullam mattis nibh sed lectus sollicitudin

consectetur in ut erat. 

Curabitur sed urna purus. Etiam a pellentesque sapien. 

Quisque et ullamcorper diam. Curabitur aliquam porta 

tempor. Nulla facilisi. Nullam lobortis vitae nulla eu luctus.



Eksempel – opsætning 



Dybere ind i sproget
• Sæt de rigtige kommaer –

forkerte kommaer bremser 
læseren

• Og husk kommaer – det lille tegn 
kan ændre meningen totalt!

– ”Vi skal spise, mor” vs. ”Vi skal spise 
mor”

• Vær gavmild med punktummer –
giv læseren pauser

• Varier ordene – brug eventuelt 
synonymer

• Leg med ordene ved overskrift og 
mellemrubrikker 

– Ordspil, bogstavrim og humor letter 
sproget og gør budskabet lettere at 
huske

– Få inspiration i magasiner, aviser etc.



Dybere ind i sproget
• Vær bevidst om din tone

– F.eks. ”Du må ikke” vs. ”Du må gerne”

• Test forskellige sætninger af 

– Hvad virker godt?

– Hvad virker mindre godt?

• Test gerne på din målgruppe eller 
omgangskreds



Gode råd til sproget
• Undgå så vidt muligt sammentrækninger af ord

– Skriv ”lægge sammen” i stedet for ”sammenlægning”

• Undgå mos-ord – gør i stedet sproget nutidigt

– F.eks. ”hvis” i stedet for ”såfremt” og ”så” i stedet for ”således at”

• Brug aktiv form frem for passiv form

– F.eks. ”Vi arbejder med…” i stedet for ”Der arbejdes med”
– Spørg: ”Hvem gør/siger dette?” – Tag ansvar!

• Gør budskabet personligt – tal til modtageren

– ”Når du deltager…”
– Tal til modtagerens følelser, smerte, glæde, bekymring



Lix-tal

• Lix-tal: indikator for, om teksten er let eller svær at læse

• Fokuserer på korte ord og korte sætninger 

• Et lavt lix-tal betyder ikke nødvendigvis, at afsnittet er godt formuleret og let 
at forstå

• Og omvendt kan en tekst med et højt lix-tal være godt formuleret og nem at 
forstå.



Lix-tal – eksempel 

”Børnene løb efter bolden hen ad vejen, og de stoppede først, da de fik øje på 
isbilen henne på hjørnet. Ivrige løb til hjem til deres forældre for at overtale 
dem til flere lommepenge, som de allerede vidste, hvordan de skulle bruge. 
Forældrene havde dog ikke tid, for de arbejdede i haven med den 
kilometerlange bøgehæk, og de havde overhovedet ikke opmærksomheden 
rettet mod børnene.”

Lix-tal: 46-48 (svær)



Lix-tal
• Derfor: Tænk på det overordnede læseindtryk – der passer til din målgruppe

• Brug lix som vejledende snor

• Skab dynamik ved at veksle mellem korte og lidt længere (ikke lange!) sætninger

– Undgå mange stop (læseren bliver konstant afbrudt)
– Men husk stop (ellers bliver læseren forpustet)

Eksempler på lix-beregnere:
http://sprogvaskeriet.dk/test/tjek-din-lix/
http://www.nielsgamborg.dk/indhold/lixberegner.htm



Eksempel – let sproget

Før ændringer Efter ændringer

”Tilstandsrapporten og 
elinstallationsrapporten er resultat af en 
bygningsgennemgang under 
huseftersynsordningen. Samlet giver 
rapporterne en professionel og neutral 
gennemgang af boligens synlige skader og 
elinstallationernes tilstand. Huseftersynet 
er frivilligt, men det er en forudsætning, 
hvis du som sælger vil undgå at hæfte for 
skjulte skader ved boligen og som køber 
vil tegne en ejerskifteforsikring.”

”Skal du sælge dit hus – og vil du undgå at 
hæfte for skjulte skader? Eller skal du købe 
hus og vil tegne en ejerskifteforsikring? Så 
husk at få lavet et huseftersyn.

Ved eftersynet får du en tilstandsrapport og 
en elinstallationsrapport. Det er din garanti 
for en professionel og neutral gennemgang 
af boligens synlige skader og 
installationernes tilstand.”



Før, 
under og 
efter –
opsamling

Før

• Hvem er modtager?

• Hvem er afsender?

• Hvad er budskabet?

• Hvilken kanal?

• Hvordan skal budskabet
serveres?

Under

• Skriv først – ret bagefter
• Det første afsnit er som regel til
at komme i gang på – slettes
gerne senere eller skrives om.

• Hvilke emner eller områder kan
teksten deles ind i?

• Er der eventuelt billeder eller
grafik, der understøtter det, du 
skriver?

Efter

• Gennemgå overordnet for 
sproglige og grammatiske fejl og
stavefejl.

• Læs med modtagerens øjne: 
Giver teksten mening?

• Er afsnit og sætninger korte og
konkrete?

• Er overskriften æggende, 
dækkende og vækkende?

• Er der en god introduktion
(manchet)?

• Er mellemrubrikkerne sigende og
forklarende?

• Er brødteksten overskuelig og
relevant?

• Er der en naturlig afslutning på
teksten?

• Er der et naturligt flow gennem
teksten?

• Er der en rød tråd til dit andet
materiale?



Opsummering



Helt kort
• Få styr på din målgruppe, deres udfordringer og sprog

• Tænk over, hvilket indhold du har brug for på din hjemmeside

• Læg en kommunikationsplan

• Gennemgå HVAD-HVEM-HVOR-HVORFOR-HVORDAN-EFFEKT

• Skriv det gode indhold

• Sæt dit indhold godt op

• Gennemgå dit indhold og ret til



Next Steps



Vil du vide mere?
Få opbygget en god skriveproces – og lær dine egne skrivevaner at kende:

”Skriv så! – En effektiv vej til bedre tekster” af Anne Katrine Lund

Content Marketing – hvorfor godt indhold er vigtigt, og hvordan du kreerer det:

https://moz.com/beginners-guide-to-content-marketing


