
HVAD ER UX WRITING, 

OG HVAD KAN DU BRUGE DET TIL?

1. Frigiv
udviklernes tid

De dygtige udviklere er svære at få fingrene i.
Pas godt på dem du har, ved at spare dem for

at skrive brugerrettede tekster. Fælles for
mange af dem - inklusiv UX’ere - er nemlig at

de ikke er dygtige til ordnørderi. Deres
tekster er ofte meget mindre brugervenlige
end deres kode. Når en UX writer skaber det

sproglige flow sammen med udviklerne, sikrer
du bedre flows i dit software. 

Udviklere vil - som regel - også være
taknemmelige for at slippe for tjansen. 

Win-win.

2.Nedbring churn

GIV LYD!

... hvis du har brug for en UX writer eller en snak om digitalt sprog.
Mvh Lotte Birkmose - LarmAlarm

Dine brugere har kun lige én knivspids
tålmodighed. De forlader dig hvis de ikke
forstår, hvad du vil have dem til at gøre. 

Mange dårlige eller vildledende tekster får
brugerne til at give op undervejs. 

Det kan være at de ikke køber, ikke opretter
sig, ikke booker, ikke finder hjælp - eller hvad

det nu er, du vil have dem til. 
En UX writer skaber logiske flows og logisk

sprog, som ‘holder brugerne i hånden’
gennem de digitale flows.

De fleste ved hvad UX’ere laver. De designer friktionsfri, logiske og lækre digitale
brugeroplevelser med grafiske virkemidler. En UX writer gør det samme, men med sprog. 

En UX writer skaber friktionsfrit, logisk og lækkert, digitalt sprog. 
Du skal bruge en UX writer for at gøre dine kunder glade, og selvfølgelig for at tjene penge.

 
Her er mine 5 bedste argumenter:

3. Spar på
kundeservice

 Mange henvendelser til kundeservice handler
om, hvordan brugerne navigerer i dit digitale
univers. Det er selvfølgelig god kundeservice

at kunne svare på deres spørgsmål, men
brugerne vil hellere slippe for at spørge, tro

mig. UX writeren sørger for at guides og
hjælpetekster er lette at forstå, så brugerne

bare smiler og smider penge efter dig, uden at
involvere support. UX writeren kan også skabe

gnidningsfri dialog-botter til din chat. 
Endnu en gevinst.

4. Skab lækre
brugeroplevelser

Kender du en udvikler, som aldrig har lanceret
software med bugs. Nå, hva’? Nej, det tænkte
jeg nok. Men, hvis software er logisk, lækkert,
og i øvrigt taler pænt, så finder dine brugere
sig i enkelte småfejl hist og pist. Se bare her,
hvor meget sjov, man eksempelvis kan lave
med en 404-side. Så sigt ikke kun efter at

undgå fejl. Skru din brugeroplevelse en tand
op ved at være digitalt rar og lækker. UX

writere skaber sprog for rigtige mennesker,
og det giver bedre brugeroplevelser.

5. Sæt ild til dit brand

 Hvis du forstår sådan en lille én ;-) Nu er vi oppe på den helt store klinge, for branding handler jo ikke kun om
logik og forståelighed. En UX writer - hvis vedkommende er dygtig nok - kan give dit software personlighed. 

En awesome personlighed, som matcher dit overordnede brand - eller skærper det. 
Det sprog, du møder brugerne med, skal være genkendeligt, specielt og lige på hovedet af sømmet. 

Det gælder i øvrigt for hele din brand identity - også SoMe, hjemmesiden, salg, support m.fl.

Mange tak til både Michael Stubbe fra Kamstrup, og Ane Stürup og Jens Hofman Hansen fra Vertica for inspiration!

https://www.larmalarm.dk/uxwriting
https://www.larmalarm.dk/
https://optinmonster.com/best-404-page-examples/

