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HVAD ER EN 404 SIDE?

En fejlside der vises til besøgende der forsøger at komme ind på sider 
der ikke eksisterer.

• Fra links der fører til en nedlagt side 

• Tastet forkert i webadressen



HVORDAN SER EN 404 SIDE UD?



HVORFOR ER EN 404 side ikke godt?

1 Det ser ikke godt ud
Brugervenlighed

2 Det signalerer at siden ikke er opdateret

3 Page-ranking (SEO)
Unøjagtige statistikker på Google Analytics
Fejl når siden bliver crawlet



HVORDAN KAN MAN FINDE LINKS DER 
LEDER TIL 404
• Screaming Frog, Link Sleuth

• Den letteste måde er faktisk at bruge en browser extension 
like Check My Links.

• Google Webmaster Tools kan give en liste over links der ikke
virker og viser også kilden. Her er en guide.

http://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/
http://home.snafu.de/tilman/xenulink.html
https://github.com/ocodia/Check-My-Links/wiki
http://searchenginewatch.com/article/2191991/Google-Webmaster-Tools-An-Overview
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/10/webmaster-tools-shows-crawl-error.html


HVAD KAN MAN SÅ GØRE VED DET?



HVAD KENDETEGNER EN GOD 404 SIDE?

Design

• Brug samme logo, farve, billdestil og typografi 
som på resten af siden

• Brug samme footer og header som på resten af siden

• Vær kreativ og humoristisk – men tjek at brugerne fanger vitsen…

• Hold det så simpelt som muligt. Less is more

• Undgå at brugerne skal scolle – 404 er 1 side



HVAD KENDETEGNER EN GOD 404 SIDE?

Indhold

• Sig gerne undskyld – påtag dig det fulde ansvar

• Tonen skal tilpasses til de brugere du har på dit site.

• Lav links til indhold du gerne vil have de skal se



HVAD KENDETEGNER EN GOD 404 SIDE?

Hjælp brugerne

• Sørg for at hjælpe brugerne med at finde det de ledte efter.

• Giv brugeren mulighed for at indmelde links der ikke virker

• Hvis du skriver 404 med store bogstaver så skriv gerne en lille 
besked til brugerne om hvad det betyder



UNDGÅ

• En hel side hvor der bare står 404 på et billede

• Reklamer på 404 siderne

• Send ikke brugerne tilbage til forsiden
















