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3 TYPISKE FEJL  

der får webbesøgende  
til at forlade din hjemmeside  

og hvordan du  
NEMT KAN LØSE DEM  
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1. Er din hjemmeside brugervenlig? 

 

Hvis læserne ikke kan finde rundt på hjemmesiden, og hvis de ikke 
(hurtigt) kan finde den information de efterspørger, så prøver de højest 
sandsynlig at finde svaret hos din konkurrent.  
 
Løsning: Det første læseren støder på er din navigationsmenu. Er 
strukturen relevant for din type virksomhed? Er den brugervenlig og nem 
at finde rundt på? Gennemgå derefter de flows, som du ønsker at føre 
brugerne igennem. Dvs. hvad ønsker du de skal gøre (bestille noget, bede 
om information, få support, kontakt jer, tilmelde nyhedsbrev mm.) - og 
sørg derefter for, at det er nemt at finde starten på det flow, og følge det 
hele vejen til slutningen. 
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2. Forstår brugerne det du har skrevet? 

 

Er teksterne klare og forståelige? Hvis læserne ikke forstår det du har 
skrevet, så bliver de forvirrede og du risikerer at de hurtigt forlader 
hjemmesiden og søger løsningen/svaret hos andre.  
 

Løsning: En god tekst er udtrykt i klart sprog med så få ord som muligt, og 
uden jargon. Den bedste måde at forbedre tekster på, er ved at udføre 
læsbarhedstests. Hvis du udfører læsbarhedstests på alle dine tekster, 
afsløres det hurtigt, hvad det er dine læsere kæmper med at forstå.  
Skab en testgruppe på 2 -3 personer og bed dem læse de vigtigste 
tekster fra hjemmesiden igennem og give feedback. 
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3. Er der for meget information? 

 

Vi er tilbøjelige til at prøve at proppe så meget information ind i hovedet 
på læseren, som overhovedet muligt, når først de er havnet på vores 
hjemmeside. Men ofte ender vi med at overbelaste læserens 
korttidshukommelse.  
 
Løsning: Du bør tage hensyn til størrelsen af læserens hukommelsesbuffer. 
Hjernen bearbejder og fortolker konstant de ord vi lige har læst. Ordene 
fyldes - så at sige - ind i vores hukommelsesbuffer. Først når betydningen 
er blevet forstået, tømmes hukommelsesbufferen igen. 
Hukommelsesbufferen er overraskende lille - den kan kun rumme 
omkring femten ord.   
Så i stedet for at skrive lange forklaringer, kan du tilbyde læseren at klikke 
på et link, hvor de kan læse den fulde beskrivelse, hvis de gerne vil vide 
mere. 

 

 

 


