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1. Gode råd til dit arbejde med hjemmesiden 
 

1. Skriv kort og præcist 
Skriv ikke lange og indviklede sætninger. Kald en spade for en spade, og sæt gerne flere 
punktummer. Brug ”da” i stedet for ”eftersom”. Brug ”fordi” i stedet for ”som et resultat af”. 
Dine tekster bør være halvt så lange på web som offline. Husk dog altid: Klarhed fremfor 
korte tekster. 
 

2. Skriv overskueligt 
Folk kan godt lide at skimme ting. Og hvis du har lange tekster, så sørg for at inddele i 
overskrifter og underoverskrifter, der er sigende for indholdet. Der er ikke noget mere 
dødsygt end at havne på en side, der er ren tekst uden mellemrum eller overskrifter.  
Gør brug af overskrifter, links, lister og fed skrifttype. 
 

3. Inddel lange tekster i afsnit 
Hvert afsnit bør kun omhandle et emne/ide/spørgsmål.  
 

4. Undgå passivt og formelt sprog 
Tal direkte til de besøgende med ”du” fremfor ”De”. 
Anvend aktiv sprogbrug: ”Vi holder afdelingsmøde igen i august” fremfor ”Der planlægges 
et nyt afdelingsmøde i august”, så læseren ved, hvem der gør hvad. 

 
5. Undgå reklamesprog 

Der er ikke noget mere falskt end hvis en hjemmeside lovpriser sig selv for meget. Undgå 
derfor forskønnelser, superlativer, overdrivelser, f.eks. ”Den bedste afdeling”, ”de fedeste 
boliger”. 

 
6. Undgå at linke på ord som ”her” (læs mere her)  

Sørg i stedet for klart at vise, hvad linket fører hen til: Læs vores husorden 
 

7. Vær konsekvent 
Brug det samme ord om samme ting eller begreb hele vejen igennem din tekst. Du skal 
f.eks. ikke veksle mellem ordene ’hjemmeside’ og ’website’ i samme (korte) tekst, da det 
kan forvirre. 
 

8. Gør brug af billeder 
Besøgende bliver fanget og mere klik-positive, hvis de ser billeder. Gør endelig brug af 
flotte billeder af jeres afdeling, af beboerne og andre aktiviteter rundt omkring i 
lokalområdet. De fænger mere en billeder fra foto-databaser. Husk at udfylde alternativ 
tekst for billedet. 
 

9. Gør navigation let med links 
Hvis du f.eks. omtaler ejendomskontoret i en nyhed, kan det være en god ide at linke til 
ejendomskontorets side.   


