
Performer dit website optimalt?

5 Teknikker  
til Audit af dit websites sundhed



Når det drejer sig om komplekse platforme, er forebyggelse den bedste medicin 
for tekniske problemer. Da digitale økosystemer bliver stadig mere komplekse, er 
overvågning og diagnosticering af potentielle problemer nøglen til at forebygge mere 
alvorlige problemer senere hen.

Det er ekstremt vigtigt at have en digital platform, der er funktionel og intuitiv for at 
kunne tilbyde en kundeoplevelse, der vil generere kundeemner, konvertere til salg samt 
skabe loyalitet over for din organisation. Udover at sikre at din organisations digitale 
platform giver en fremragende oplevelse for brugerne, så kan regelmæssig overvågning 
eller audit af din website også hjælpe dig med at overholde lovgivning, der konstant 
udvikler sig, og desuden hjælpe med at nedsætte potentielle sikkerhedsproblemer, før de 
bliver en reel bekymring.

Der er mange forskellige overlappende dele af et websted, der skal auditeres 
regelmæssigt for at give dig et holistisk billede af din digitale platform og dens sundhed. 
Disse er indhold, brugeroplevelse (UX), tilgængelighed, sikkerhed og teknisk struktur. 
Efterhånden som nye sider tilføjes, koder opdateres og standarder udvikler sig, er 
det afgørende at have en auditeringsproces på plads til at diagnosticere potentielle 
problemer, før de kan forårsage alvorlige situationer for din organisation.
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Hvad er en audit?

Når der tales om audit i en digital sammenhæng, 
så er en audit en undersøgelse af en specifik 
del af en platform. Mens nogle audits (f.eks. 
tilgængelighedsspecifikke audits) måler en 
komponent af platformen mod compliance 
standarder, så identificerer andre eventuelle huller 
eller ting, der ikke længere er nødvendige.

Audits er en meget værdifuld proces for 
organisationer, men det er vigtigt, før du begynder, 
at forpligte dig til at følge op på dine resultater. 
Som en del af en audit genererer du en skriftlig 
rapport om styrker, svagheder og områder, der skal 
løses. Selvom det kan være fristende at “blødgøre” 
nogle af de fundne resultater, så er det vigtigt 
at være ærlig og at lave en plan for at løse de 
problemer, du finder. Ellers er audit en meningsløs 
øvelse. Hele ideen med en audit er at identificere 
problemområder og få dem løst. Uden at følge op 
på resultaterne er tiden, der bruges til en audit, i 
realiteten spildt.

Hvorfor foretage en audit?

Selv om det måske lyder skræmmende, er audits 
faktisk utroligt nyttige. De er designet til at 
hjælpe dig med at identificere fejl eller svagheder 
på din digitale platform og forbedre både den 
samt kundeoplevelsen. Audits er et fantastisk 
diagnostisk værktøj, som kan give forskellige 
indsigter og data, der kan hjælpe dig med at 
optimere alle komponenter på en platform. Når de 
bruges rigtig, kan audits hjælpe dig med at lægge 
en plan for at opbygge en bedre digital platform, 
som kan stimulere både dine kunder og dit team.

Med det i tankerne får du her de fem forskellige 
typer af audit strategier, deres formål, og hvordan 
de kan hjælpe dig.



Audit af indhold

En audit af indhold er en analyse af alt det indhold, din organisation har på sin digitale 
platform. Da en platform kan spænde over et website, sociale medier og endda apps, 
så kan en audit af indhold virke som en skræmmende opgave. I sidste ende vil det dog 
hjælpe dig med at forbedre brugeroplevelsen ved at identificere indhold, der er gammelt, 
forældet eller endda helt mangler på dit website.

Som en del af en audit af indholdet vil du ikke blot arbejde med din content marketing, 
men du vil kortlægge din informationsarkitektur og katalogisere alt det indhold, du har. 
Det er en stor opgave, men der er masser af værktøjer, der kan hjælpe med processen, 
og det er uvurderligt for enhver organisation, der ønsker at få mest muligt ud af deres 
eksisterende ressourcer.

Organisationer kan selv foretage audits af indholdet eller hyre eksterne leverandører til 
at komme ind og hjælpe. At bringe friske øjne ind sikrer, at problemområder identificeres 
uden forudindtagethed, og der er grupper, der specialiserer sig i at gennemføre audits 
af indhold og genererer en køreplan med metoder, hvormed organisationer markant kan 
forbedre brugerens oplevelse på deres website.

Dette er hvad der sker i en audit af indhold:

• For det første vil konsulenten lave en opgørelse over det indhold, du har i øjeblikket. 
   Dette vil sandsynligvis ske ved at bruge et værktøj, der kortlægger hver eneste 
   webadresse (URL) på dit websted.

• Derefter vil konsulenten gennemse hver eneste side på dit websted for at identificere 
   funktionen af hvert enkelt indhold. De logger alting, herunder eventuelle problemer,  
   de finder. Er en side brudt ned? Hvilket trin i salgs- eller supportprocessen henviser et   
   indhold til? Dette er de ting, der vil blive noteret.

• Auditeringsresultaterne vil blive brugt til at kortlægge kunderuten på dit website.     
   Du kan se, hvilket indhold der svarer til hvilket trin i købsprocessen, og du bliver gjort   
   opmærksom på eventuelle huller eller områder, som du kan forbedre.



Audit af brugeroplevelse (UX)

Audit af brugeroplevelse (UX) audits er en analyse af anvendeligheden af din digitale 
platform. UX-auditeringen prøver at forstå, hvilke dele af din platform der forårsager 
problemer, og kan hjælpe dig med at identificere måder at opdatere din brugeroplevelse 
på.

En UX-audit ser på mange områder for at opbygge et billede af, hvordan dit website 
fungerer. Ved en UX-audit bruger du en række forskellige værktøjer til at samle 
og vurdere data over din trafik, engagement, salgsmål, konverteringsstatistikker, 
overholdelse af forskellige UX-standarder og vejer det op imod aktiver, der er svære at 
måle, såsom dine eksisterende forretnings- og brugermål.

Forskellige UX-audits kan fokusere på forskellige områder af virksomhedens digitale 
platforme. Der er nogle typer UX-audits, der stærkt overlapper tilgængelighedsspecifikke 
audits, hvilket vi dækker længere nede. I sidste ende er målet med en UX-audit at sikre, 
at dit websted ikke kommer i vejen for sig selv.

Under en UX-audit kan du forvente, at følgende ting vil ske:

• Konsulenten vil identificere de sider, du planlægger at auditere. En ambitiøs UX-audit 
   vil se på flere sider, men som minimum vil en grundlæggende UX-audit identificere 
   og inspicere dine vigtigste landing pages.

• Selve auditeringen vil fokusere på at gennemgå dine tekster, søgeord og opfordring 
   til handling. Er siden nem at læse? Er call-to-action klare? Er alle de vigtige metadata 
   ((fx sidetitel, metabeskrivelse, billedbeskrivelser osv.) udfyldt? En konsulent vil 
   også se på informationsflowet, samt hvordan siden klarer sig på tværs af forskellige 
   enheder og browsere.

• Når en konsulent har kigget på flere sider på dit website, vil der begynde at dukke 
   nogle mønstre op. UX-konsulenten vil identificere områder med svaghed, som du kan 
   forbedre ved at sammenligne resultaterne fra forskellige sider og lave en plan for at 
   løse disse problemer.



Tilgængelighedsspecifikke audits

Understøtter din digitale platform brugere med specifikke behov? En 
tilgængelighedsspecifik audit vil hjælpe dig med at sikre, at din organisation 
servicerer hver bruger, uanset forskellige fysiske eller mentale evner, som brugerne 
måtte have. Der er en del, der taler for at skabe et fuldt tilgængeligt website, og 
en tilgængelighedsspecifik audit vil hjælpe dig med at forstå de mange måder, din 
virksomhed kan forbedres på.

Tilgængelighedsspecifikke audits er utrolig vigtige for enhver virksomhed, der bekymrer 
sig om alle sine brugere, eller som ønsker at bevæge sig ud over lovgivningens 
minimumskrav. En korrekt tilgængelighedsspecifik audit vil pege på, hvordan den 
bedste tekniske praksis kan øge dit websites ydeevne og hjælpe dig med at identificere 
arbejdsgange, som forenkler livet for både dine brugere og dit team.

Selv om du er af den opfattelse, at du fuldt ud opfylder lovgivningen med hensyn 
til tilgængelighed, så anbefaler vi på det kraftigste, at du hyrer en virksomhed til at 
inspicere dit website og dine systemer. Webtilgængelighed er et område med juridisk 
ansvar. I 2017 fandt den første retssag om webtilgængelighed sted i USA, hvor 
købmandskæden Winn-Dixie var i strid med den amerikanske handicaplov (ADA). En 
tilgængeligheds-audit kan identificere områder, hvor dit website skal forbedres, og kan 
hjælpe med at beskytte din virksomhed mod dyre retssager. Det er vigtigt at vide, at en 
tilgængeligheds-audit kan være mere kompliceret end en indholds- eller en UX-audit. 
 
Men en grundlæggende tilgængeligheds-audit kan se på følgende:

• Gennemgå billederne på dit website. Har de alle “Alt-tekster” og “Titel”?

• Har dine links beskrivende tekst om, hvor de fører hen? 

• Er din tekst (med H1 og H2 tags og så videre) korrekt formateret?

• Er dit website læsbart for brugere, der er farveblinde? Dette bør du tage højde for 
   med knapper, billeder, tekst og baggrund osv.

Web Accessibility Initiative har nogle retningslinjer kaldet Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG) for enhver organisation, der er interesseret i at tjekke og 
vedligeholde deres tilgængelighed. WCAG hjælper organisationer med at måle og løse 
problemer løbende for at sikre, at alle brugere kan anvende websitet.



Audit af sikkerhed 

En audit af sikkerheden kigger ikke kun på din eksisterende platform og eventuelle 
svagheder, den måtte have. Sikkerheds-audits prøver også at forstå din eksisterende 
sikkerhedspolitik, procedurer og systemer og vil hjælpe dig med at designe praktiske, 
daglige arbejdsmetoder, der kan beskytte din virksomhed mod at udvikle sårbare 
områder.

Hyppige og grundige sikkerheds-audits er afgørende for enhver organisation, der 
håndterer data af enhver art. En sikkerheds-audit kan sikre, at dine data er så 
beskyttede som muligt og kan bistå dig med at afhjælpe problemer, hvis der opstår 
et hul i datasikkerheden. En sikkerheds-audit kan også hjælpe dig med at håndtere 
sikkerhedscertificeringer og forstå roller og ansvar, når det gælder beskyttelse af dine 
brugeres og din virksomheds følsomme oplysninger.

Med en sikkerheds-audit er det især vigtigt at hyre en specialist til at hjælpe dig og 
følge alle de anbefalinger, der gives. Du behøver ikke at lede længere end til hackingen 
af Equifax i 2017, hvor mere end 145 millioner menneskers følsomme oplysninger blev 
truet. Sikkerhedsforskere havde advaret Equifax om deres sårbarheder mere end seks 
måneder, før hackingen fandt sted, men den manglende opfølgning fra Equifax efterlod 
websitet åbent for en uundgåelig hacking.

Ud over at beskytte dine brugere er sikkerheds-audits vigtige værktøjer til at sikre, 
at dine digitale platforme opfylder loven. Med stigningen i hacking og skandaler om 
manglende sikkerhed bliver der skrevet mere og mere lovgivning om beskyttelse af data 
og digitale systemer. En audit af sikkerheden vil hjælpe dig med at identificere og løse 
eventuelle svagheder på dine platforme. For at sikre dig, at dit website er så sikkert som 
muligt, er det altid en god ide, at: 

• Sikre dig, at alle dine systemer er opdaterede.

• Slette alle brugerkonti, der ikke længere er i brug.

• Sikre dig, at alle dine adgangskoder er stærke.

• Kontakte et firma som FFW for at køre en sikkerhedsscanning og sikre, at dit website 
   er sikkert.



Tekniske Audits

Tekniske audits er en fantastisk strategi til forbedring af websitets ydeevne. Tekniske 
audits kan være en bred term, der refererer til måling, styring af frontend, backend og 
serverkonfigurationer, både individuelt og som en del af en større strategi.

Det er fuldstændig ligegyldigt, hvor fantastisk din forretningsmodel eller din content 
strategy er, hvis din digitale platform er klodset og upålidelig eller blot langsommere 
end dine konkurrenters. Faktisk har der været masser af undersøgelser, der viser, at et 
langsomt website vil skade dine konverteringsrater alvorligt. En teknisk audit kan hjælpe 
dig med at forbedre hastigheden og pålideligheden ved at identificere metoder til bedre 
at overholde best practice inden for applikationsarkitektur og content management.

En teknisk audit vil se på dine systemer, automatiseringer, din kode og din infrastruktur. 
Det er meget vanskeligt for virksomheder uden dyb teknisk ekspertise at foretage en 
teknisk audit, så det anbefales at hyre en gruppe med stor erfaring til at undersøge 
platformens systemer og arkitektur. Under den tekniske auditeringsproces kan du 
identificere:

• Eventuelle serverproblemer, sideproblemer eller tekniske fejl.

• Potentielle arkitektoniske problemer, der kan sænke sideindlæsningstiden.

• Svage områder, som hackere måske vil kunne udnytte.

• Hvorvidt alle systemer er installeret og konfigureret korrekt. 

Ved afslutningen af en teknisk audit vil du have en liste over konkrete områder, der skal 
løses, og leverandøren vil give dig en liste trin for trin, så du kan løse eventuelle tekniske 
problemer på din platform.

https://blog.kissmetrics.com/loading-time/


Efter auditeringen
Auditering af et system er kun det første skridt i at opbygge en bedre digital strategi. 
Uanset hvilken type audit (eller audits) du vælger at foretage, er det vigtigt at 
identificere og involvere interessenter så tidligt som muligt i processen, og sørge for, at 
de er forpligtet til at følge op med at designe og implementere en strategi, der løser 
eventuelle problemer, som resultaterne fra din audit viser.

Derudover er en audit kun effektiv, hvis du forstår, hvorfor dine resultater er vigtige. Tag 
dig tid til at forstå best practice i din branche og i det digitale rum, og vær ikke bange 
for at grave dybere. Stil spørgsmål, og lav så meget research, som du kan: Du kan jo ikke 
fikse noget, hvis du ikke ved, at det ikke fungerer.

Til slut; Husk at Rom ikke blev bygget på én dag. Selvom du kører alle former for audits 
og bygger og implementerer en digital strategi, så vil det tage tid, før din platform er 
forbedret, og du skal løbende overvåge dit website. Internettet og platforme udvikler sig 
konstant, og det samme gør sig gældende for audits og best practice, så se audits som 
en værktøjskasse, der er en vigtig del af at måle din digitale platforms effektivitet.

I sidste ende bør audits være det første skridt i at opbygge en større strategi for at få 
kunder og kundeemner involveret. Selv de audits, der fokuserer på teknisk ydeevne, er 
vigtige for at forbedre din slutbrugeroplevelse, da en audit kan påvise en uventet måde, 
hvorpå du kan gøre brugeroplevelsen på dit website bedre. Det er ekstremt vigtigt at 
have et website, der er funktionelt og intuitivt for at kunne opbygge en bedre digital 
synlighed for din virksomhed, og audits er kun én måde at sikre dig, at dine platforme 
konstant fungerer på et niveau, der overstiger de almindelige standarder.

Om os
FFW er et digitalt bureau, som kombinerer brugerindsigt, design og udvikling, når vi udvikler 
komplekse digitale løsninger, der informerer, underholder og konverterer dine besøgende til loyale 
kunder. FFW skaber engagerende brugeroplevelser, der gør jeres website et besøg værd - hver 
eneste gang. Vi kombinerer brandstrategisk rådgivning med digital strategi og det seneste nye inden 
for brugerundersøgelser, design og usammenlignelig teknisk kunnen. Vi leverer strategier, digital 
innovation, websites, apps og oplevelser, der sætter vores kunder og deres brugere i centrum af alle 
interaktioner.

Vi leverer strategier, digital innovation, websites, apps og oplevelser, der sætter vores kunder og deres 
brugere i centrum af alle interaktioner. Vores mere end 375+ ansatte i 10 lande har en referenceliste, 
der tæller flere end 1000 kreative digitale løsninger leveret siden år 2000.
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