
Content der giver dig SEO- Værdi 
- en selvhjælpsguide!



Sådan finder du på content, der giv-
er dig SEO- Værdi!



Inden for online markedsføring læner vi os næsten altid 
op ad søgeord, når vi skal skrive nyt content - her skal 
indhold på en hjemmeside indheolde de søgeord - og 
fraser, som mange mennesker søger efter. og det er også 
med god grund. En vigtig del af SEO består i at skabe 
indhold, som efterspørges på Google. Det er jo en smart 
måde at sikre flere besøgende til sin hjemmeside. 

Men det er ikke altid, at en søgeordsanalyse giver hele 
billedet af hvad dine kunder gerne vil vide mere om. At 
skabe godt indhold er derfor mere end blot at integrere 
søgeord. Det handler også om at kende sine kunder og 
skrive indhold, der taler til deres behov. Og her har du, 
som virksomhedsejer, en klar fordel over alle markeds-
føringseksperter - du har den største indsigt i dine kunder 
og deres udfordringer. 

Din fordel som virksomhedsejer er netop det, jeg gerne 
vil gå mere i dybden med i denne artikel. Du behøver 
nemlig ikke at være en ørn til SEO for at skrive indhold 
til din hjemmeside, som både vil være værdifuldt for dine 
kunder og søgemaskinerne. 

Læser du med til det sidste punktum, får du dog et link til 
et online værktøj, der giver et indblik i søgninger indenf 
or din branche og hjælper med at inspirere, nr de hvide 
sider i Word-dokumentet ikke kan. Det kommer jeg til 
senere.

Vil du gerne skrive indhold til din hjemmeside, der er rel-
evant for dine kunder, så hiv blokken frem og find ud af, 
hvad dine kunder spørger om.  



Tænk først på dine kunder.....



En af de vigtigste - og i mine øjne bedste - kilder til inspi-
ration til nyt indhold til din hjemmeside er at rette blikket 
mod dine kunder. Det er deres ult efter information, du 
skal mætte. Derfor er det også dem, du skal skrive til. 
Du kan starte med at stille dig selv disse spørgsmål om 
dine kunder:

• Hvem er mine kernekunder?
• Hvilke udfordringer, spørgsmål eller prob-
lemer står de overfor (som min virksomhed kan 
løse eller svare på?)
• Hvilket indhold er de interesseret i at læse 
- og har de brug for at kunne finde på min hjem-
meside?
• Hvilken viden og ekspertise har min virk-
somhed, som mine kunder kan bruge?

Uanset om du er i en stor eller mindre virksomhed, vil 
enten du eller dine kolleger have kendskab til nogle af de 
udfrodringer, som jeres kunder har. Hvad spørger de fx. 
om, når de kontakter jer? Hvad undrer de sig over? Det 
er nogle gange i samtalen med jeres nuværende og po-
tentielle nye kunder, at I kan få indsigt i, hvad de savner

information om. Og det kan du forvandle til nye indhold 
- indhold som du ved vil blive værdsat af nuværende og 
nye kunder. 

Find frem til hvem dine kernekunder er og skriv indhold, 
der er målrettet dem og deres behov. 

Skab Content der passer til din 
virksomheds identitet!

Inden du sætter dig til tasterne, er det lige så væsentligt 
at overveje om det nye indhold også vil give værdi for 
din virksomhed. For på samme måde, som dit content skal 
være relevant for dine kunder, skal det også være rele-
vant for din forretning. Dine kunder er dit levebrød, og 
derfor har du også brug for trafik til din hjemmeside, der 
konverterer til nye kunder. 
Dine idéer til nyt indhold skal derfor gerne kobles sam-
men med din virksomheds identitiet og jeres faglige spe-
cialer. 
Så kort og godt: hvad savner dine kunder infor-
mation om, og hvordan matcher det virksom-
hedens kompetence.



En klassisk tegning om relevant indhold. Skab indhold i 
spædningsfeltet mellem emner, du ønsker at tale om, og 
emner din målgruppe ønsker at læse om. 

Giver alt content SEO-Værdi?

Der er ikke et entydigt ja eller nej til spørgsmålet. Content vil altid have en positiv indflydelse for din hjemmeside og denen syn-
lighed på internettet,  men - og der er et stort men. Der er faldgruber og no-go’s ligesom inden for alle andre markedsførings-
discipliner. Ved at følge nogle få råd, kan du dog undgå mange af dem. 

Vil du skrive SEO-venligt content til din hjemmeside skal du sikre dig, at indholdet er : 



•  Unikt - det må ikke kunne findes andre steder på Inter-
nettet. Duplicate Content kan “straffes” af Google ved fald i 
placeringer i søgeresultaterne. 
•  Beskrevet grundigt - korte tekster på få linjer er som 
regel ikke tilstrækkeligt til at afdække de spørgsmål eller den 
søgen efter viden, som den besøgende har.
• Opdelt i afsnit - Google aflæser blandt andet din tekst 
via overskrifterne, derfor skal de gerne prioriteres. Men også 
dine besøgende kan hurtigere finde den information, de 
søger, hvis du hjælper dem med sigende overskrifter. 
• Fokuseret - det er altid beddst at lade en enkelt ind-
holdsside handle om ét emne. Inden for SEO, optimerer vi 
indholdssiderne mod et enkelt søgeord (or varianter samt 
synonymer heraf). En indholdsside med fokus på flere emner 
er langt sværere at skrive - men også langt sværere at læse 
for både bsøgende og Google. 

Der er mange variabler i denne sammenhæng - men skriv-
er du med omtanke på ovenstående punkter, vil dit content 
ikke kunne undgå at skabe værdi for dine kunder og give 
SEO-værdi til din hjemmeside. 

 Suppler med søgeord der passer 
til din virksomhed!

Som du kan læse i denne artikel er SEO langt fra eneste og 
primære inspirationskilde til nyt content, der giver SEO-værdi. 
Og det betyder, at du som virksomhedsejer eller ansvarlig for 
markedsføring af en virksomhed kan se, at du uden den store 
SEO know-how, sagtens selv kan skabe værdi til din hjemme-
side med den viden, du selv har. Samtidig er det også for at 
bevare en tilgang til tekstforfatning med fokus på SEO-værdi, 
der er centreret om modtageren.

Vi skal skrive indhold til mennesker og optimere til Google.

Nu skal du igang - hvordan starter du med at få inspiration til 
indhold??

Prøv evt. www.answerthepublic.com

God fornøjelse og tak fordi du læste med hele vejen :-)



FutureCompany A/S er et medie kursuscenter. Vi har 19 
års erfaring med afholdelse af kurser til alle brancher over 
hele landet. 

Vi underviser i :

• Digital Marketing - SEO, sociale medier, Wordpress 
samt strategisk planlægning af digitale indsatsområder. 
• Grafisk Design: Adobe Photoshop, Indesign og Illus-
trator
• 3D: Rhino, Sketchup og V-Ray

Vi har kursuslokaler i Aarhus og København. Du kan vælge 
mellem vores 2-dages åbne holdkurser eller vores skræd-
dersyede kurser.

Vi ser frem til at byde dig velkommen hos FutureCompany 

FutureCompany A/S
Ryesgade 27, 2. sal, 
8000 Aarhus C

Tlf.: 70702360
www.futurecompany.dk
info@futurecompany.dk


