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Din guide til at skabe fængende og overraskende titler, dine 

læsere har lyst til at åbne. 

 

Brug titel-guiden til at finde på gode titler til dine blogindlæg, nyhedsbreve eller Facebook 

opdateringer. 

Jeg bruger altid titel-guiden, når jeg har skrevet et blog-indlæg til at få mange forskellige vinkler og 

titler til det samme indlæg. Brug de forskellige titler på forskellige medier. 

 

Eksempel: Blogindlæg ”Sådan laver du nemt video til din hjemmeside i 7 enkle trin” 

Andre mulige titler: ”Giv mig 5 minutter og jeg viser dig hvordan du nemt og effektivt laver video 

til din hjemmeside”, ”Lav en video nu! Og kom foran dine konkurrenter”, ”Du behøver ikke være 

teknisk geni, for at få video på din hjemmeside” og ”15 trin til dit første video-blogindlæg”  

Vælg én titel til selve blogindlægget og brug de andre titler, når du deler på f.eks. Facebook, 

LinkedIn og Google+.  

Sæt evt. forskellige billeder til der passer til titlen, når du deler på de sociale medier. Så vil du 

fange forskellige kundetypers interesse med det samme indlæg. Og indlægget har længere levetid. 

Brug samme metode til når du laver kampagner og til produkter. 

 

1. Sådan-modellen 

2. Kommando-modellen 

3. Giv mig [kort tidsperiode] og jeg giver dig [resultat] 

4. Du behøver ikke at [blank] for at [det resultat, din kunde vil have]-modellen 

5. Trin-modellen 
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1. Sådan-modellen 

 

Sådan modellen er den titel, der har vist sig at have størst virkning. Sørg for at fremhæve 

resultatet i stedet for processen. Dine kunder og læsere vil vide ”Whats in it for me?” 

Resultatet skal komme lige efter ”Sådan”. 

 

Eksempler på Sådan-modellen: 

 Sådan får du mere energi på 5 dage 

 Sådan giver du dine børn den støtte, de har brug for 

 Sådan slipper du din hovedpine på kun 5 minutter 

 Sådan bliver du den smukkeste kvinde i dit spejl 

 Sådan transformerer du dine negative tanker 

 

 

2. Kommando-modellen 

 

Tydelig, direkte og autoritær. 

 

Eksempler på kommando-modellen: 

 Stop selvpineriet! Få en kur, der ikke giver sukkertrang 

 Kom i gang nu! Det er ikke så svært, som du tror 

 Lev livet nu! Og glem alt om frygt og begrænsninger 
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3. Giv mig [indsæt kort periode] og jeg giver dig [blank]-modellen 

 

Kan du love et resultat, en stærk garanti eller en super fordel – du kan levere indenfor relativ kort 

tid? Og lever dit produkt op til det? Så det bare i gang… 

 

Eksempler på Giv mig…, så giver jeg dig…-modellen 

 Giv mig 5 minutter og jeg skal give dig opskriften på et bedre liv (blogindlæg f.eks.) 

 Giv mig 3 mdr. og jeg giver dig det familieliv, du drømmer om 

 Giv 5 timer og jeg giver dig en klar plan for din forretning 

 Giv mig 30 min. om ugen og jeg giver dig den bedste måde at spare penge på indkøb 

 

 

4. Du behøver ikke at [blank] for at [det resultat, din kunde vil have]-

modellen 

 

Denne titel fjerner din læsers modstand og indvendinger allerede i titlen. Du skal selvfølgelig vide 

på forhånd hvad dine kunders indvendinger og modstand mod dit produkt er.  

 

Hvis ikke du ved det, spørg dem: F.eks. hvad afholder dig egentligt fra at… [indsæt det du tilbyder] 

”Hvad afholder dig fra at spise sundt / få healet din begrænsninger / få gjort noget ved dit hold i 

ryggen” 

 

Eksempler på modellen: 

 Du behøver ikke at være rig for at få de kropsbehandlinger, der gør dig smertefri 

 Du behøver ikke at være smidig for at få glæde af yoga 

 Du behøver ikke være et teknisk geni for at lave din egen hjemmeside 
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5. Trin-modellen 

 

Både du selv og dine kunder vil have en nem, overskuelig, hurtig og smertefri vej til at få løst sit 

problem = det resultat, du hjælper dem med at opnå. 

 

Vi er ligeglade med alle detaljerne. Vi vil bare vide præcist, hvordan vi taber os nemt og effektivt 

uden at falde i sukkerfælden. 

 

Eksempler på Trin-modellen: 

 Yoga for nybegyndere i 3 enkle trin 

 Heal dig til mere sex med din partner i 7 lette trin 

 Tag kontrol over dine ønsker og drømme med disse 5 overskuelige trin 

 4 trin til en sundere hud 
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