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Abstract 

In his paper we want to investigate how Google as a search engine operates. We also 

seek to investigate how a given website’s rank can be increased on Google, based on the 

theory of search enginge optimization. In this regard we teamed up with the Human 

Ressource company, HRtechX, to illustrate how their website ranking on Google could be 

increased.    

Our thesis explores whether HrtechXs ranking on Google can be affected by well-

known search engine optimization strategies and theory hereabout. We describe the most 

important and relevant aspects of a search engine which include the following: crawling, 

indexing, keywords, and ranking. These aspects can be described as the fundamentals for 

how a search engine operates. The presented theory and methods also helped us visualize the 

technological system of a search engine, thus making it possible for us to make a 

visualization of the most effective search engine optimization techniques. At last, we discuss 

the use of Google's search engine algorithms and how they affect the search results. We 

conclude that our implementation of search engine optimization on HRtechXs website did not 

show any significant improvements in regards to increased website traffic. For this reason, 

we cannot definitively conclude whether search engine optimization has a remarkable effect 

on the amount of web traffic to websites. However it should be emphasized that we do not 

reject the possibility of search engine optimization in general, hence our conclusion of the 

fact that search engine optimization might provide some value to website owners. We also do 

want to point out the complexity of this marketing strategy, thus making the effect of search 

engine optimization hard to prove.      
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Indledning  
Søgemaskiner har stor betydning for vores hverdag. Google er én af de største 

søgemaskiner i verden og er en teknologi, som er dybt indlejret i vores samfund. Søgning på 

internettet bliver i dag ofte omtalt som at “Google” noget. Flere og flere opretter deres egne 

hjemmesider, og man kan finde alverdens information på Google. Samtidig bliver man ofte i 

diskussioner bedt om at “Google”, hvis man er uenig om emnet. Men er man klar over hvordan 

Google finder resultaterne til søgningerne, samt hvad der danner grundlag for rangering af 

hjemmesider? 

 I denne rapport vil vi undersøge søgemaskiner og virkningen af 

søgemaskineoptimering. Dette vil vi undersøge med udgangspunkt i et samarbejde med 

virksomheden HRtechX. HRtechX er en virksomhed, som afholder Human Ressource (HR) 

konferencer for større virksomheder. Deres hjemmeside er vigtig, fordi det netop er her de 

sælger billetter til deres konferencer. Vi kontaktede derfor HRtechX’s direktører, Joachim 

Skousen og Oliver Damgaard. De indvilligede i, at vi kunne inddrages som 

søgemaskineoptimeringskonsulenter i en tidsbegrænset periode. HRtechX har ikke tidligere 

haft fokus på søgemaskineoptimering. 

Problemfelt 
Motivation for dette projekt har været en nysgerrighed om hvordan søgemaskiner 

virker, samt hvordan man kan foretage søgemaskineoptimering. Da vores rapport er forankret 

i dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter var det oplagt, at undersøge de tekniske 

aspekter af søgemaskiner og søgemaskineoptimering. Opgaven tager udgangspunkt i TRIN-

modellen, som er en fremgangsmåde man kan bruge til at beskrive et teknologisk system.          

HRtechX havde et ønske om at få en bedre placering på Google, samt få gjort deres 

hjemmeside hurtigere og mere brugervenlig. De havde dog ingen teknologiske forudsætninger 

for selv at udføre arbejdet. Vores fælles mål med samarbejdet var derfor at forsøge, at få flere 

besøgende til HRtechX’s hjemmeside. Samt forbedre deres placering på Google, ved hjælp af 

teori og metoder om søgemaskineoptimering. Dette vil vi gøre for at undersøge om 

søgemaskineoptimering har en effekt, og om der er mulighed for at udføre 

søgemaskineoptimering uden tidligere erfaring. Det er interessant at undersøge om vores 

arbejde med søgemaskineoptimering vil have nogle signifikant betydninger og undersøge 

hvordan søgemaskinen, Google, fungerer.  
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Som et resultat af dette, er vi kommet frem til følgende problemformulering:  

Problemformulering  
Hvordan kan vi forbedre HRtechX’s hjemmeside på Googles søgemaskine, ved brug af teori 

om søgemaskiner og metoder om søgemaskineoptimering?  

Arbejdsspørgsmål 

• Hvordan fungerer en søgemaskine som et teknologisk system? 

• Hvordan fungerer søgemaskineoptimering som et teknologisk system?    

• Hvordan kan vi benytte Googles tekniske værktøjer til at analysere resultatet af det 

udførte søgemaskineoptimeringsarbejde, som vi har udført på HRtechX’s hjemmeside? 

• Hvilke tilsigtede og utilsigtede effekter forekommer der som et resultat af Googles 

subjektive søgeresultater?  

Semesterbindingen 
Den primære semesterbinding for dette semesterprojekt er forankret i dimension 

Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA). Vi har lært om TRIN-modellen, som er bygget 

op om seks forskellige trin. Modellen skal anvendes til at analysere en bestemt teknologi: 

Hvordan den anvendes og hvilke potentielle konsekvenser den kan forårsage. Da vi har valgt 

at gå i dybden med teknologierne søgemaskiner og søgemaskineoptimering, finder vi TRIN-

modellen relevant for vores opgave. TRIN-modellen giver os en række redskaber, som kan 

hjælpe os med at analysere en immateriel teknologi. I dette tilfælde søgemaskiner og 

søgemaskineoptimering. Vi har udvalgt følgende trin i TRIN-modellen, som vi fandt mest 

relevante for vores opgave: 1. indre mekanismer og processer, 3. tilsigtede og utilsigtede 

effekter ved teknologien, 4. teknologiske systemer, 5. modeller og 6. drivkræfter og barrierer 

for udbredelse af teknologier (Jørgensen, N., 03.11.2020, egne noter).  

Den anden dimension har vi valgt at forankre i dimensionen Design & Konstruktion. 

Dette kursus har givet os en central forståelse for designtænkning og processer. Vi har lært om 

forskellige metoder til udvikling og evaluering af et design, som er brugbart til projektet. 

Gennem vores samarbejde med HRtechX, har vi benyttet os af den iterative designproces. Vi 

har løbende skabt nye erfaringer og viden, som vi senere kunne anvende til at forbedre vores 

arbejde.  
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World Wide Web  
I dette afsnit ønsker vi at komme med en redegørelse af World Wide Web, også kendt 

som WWW, der revolutionerede måden man benyttede sig af internettet på. WWW gjorde 

det lettere at dele information imellem computere og samtidig betød det, at internettet blev 

tilgængeligt for flere mennesker. WWW er relevant for vores opgave, da det er væsentligt for 

at forstå hvordan hjemmesider bliver fundet af Google og hvorfor links er vigtige i både 

søgemaskiner og søgemaskineoptimering. 

World Wide Web 
World Wide Web er ifølge denstoredanske.lex.dk (2013) “en samling af digital 

information, der direkte eller indirekte er forbundet vha. referencer og befinder sig på 

elektronisk form på computere tilsluttet internettet”. WWW blev introduceret i 1989 af den 

britiske datalog Tim Berners-Lee. Før WWW var det besværligt at tilgå information, der 

fandtes på en anden computer, fordi der ikke eksisterede en browser. Man var nødt til at vide 

hvilken information man manglede og på hvilken computer det befandt sig på for at kunne tilgå 

det. Videnskab.dk beskriver det tidlige internet som værende: “information i isolerede siloer, 

der kun sporadisk eller slet ikke kunne komme i kontakt med hinanden og på ingen måde i 

dybden” (Beck, 2016). Det var netop dette Tim Berners-Lee ønskede at forbedre. Han opfandt 

hyperlinket, der kan være et fremhævet ord eller et symbol, som giver direkte adgang til en 

hjemmeside (Hansen et al., 2009). Både billeder og tekst kan være hyperlinks. Hyperlinks 

gjorde det muligt at gå fra en hjemmeside til en anden, selvom hjemmesiderne var på to 

forskellige computere og måske befandt sig på hver side af jorden (Beck, 2016). WWW gjorde 

samtidig også internettet tilgængeligt for den almene borger. I 70’erne og 80’erne blev 

internettet primært brugt til militære og akademiske formål, men WWW ændrede dette. 

Ændringen i hvem og hvor mange der havde adgang til internettet, resulterede dog i, at 

internettet hurtigt blev uoverskueligt, da alle pludselig havde mulighed for at lave deres egen 

hjemmeside. Samtidig fandtes der ikke søgemaskiner og måden man fandt links, var via 

såkaldte “linksamlinger”, der var hjemmesider bestående af flere 100 links. Det er derfor 

tydeligt, at der var et behov for en lettere måde at finde information på, hvilket er her behovet 

for søgemaskinerne opstår (ibid.).  
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Søgemaskiners indre mekanismer og processer 
I dette afsnit ønsker vi at undersøge søgemaskinens indre mekanismer og processer, for 

at få en forståelse for hvordan søgemaskinen fungerer. Vi vil blandt andet undersøge begrebet 

Information Retrieval, der er måden hvorpå man finder information. Dernæst vil vi overordnet 

beskrive søgemaskinen med udgangspunkt i Google, samt beskrive de fire vigtigste elementer 

i en søgemaskine: Crawlers, indeksering, nøgleord og rangering 

Information Retrieval 
Når man skal definere Information Retrieval, kan man med fordel starte med at forstå 

begrebet Data Retrieval. Ifølge Oxford University Press (u.å.) defineres Data Retrieval som 

værende processen, hvor specifikke data bliver valgt og hentet fra en database. En database er 

en organiseret samling af data og ved præcise data forespørgsler har man mulighed for at hente 

nyttig information fra databasen. Information Retrieval handler ligeledes om at finde 

information, men modsat Data Retrieval er der ikke samme struktur i måden dataene bliver 

hentet på, når det handler om Information Retrieval (Pedersen, 2020). Christopher Manning er 

professor i Machine Learning på Stanford Artificial Intelligence Laboratory og forsker i, 

hvordan man kan få computere til at forstå ‘Natural Language Processing’. Han definerer 

Information Retrieval således “Information Retrieval (IR) is finding material (usually 

documents) of an unstructured nature (usually text) that satisfies an information need from 

within large collections (usually stored on computers)” (Manning, et al., 2009, s. 1). 

Information Retrieval er en betegnelse for at fremskaffe materiale af ustruktureret karakter fra 

en samling af data, der efterlever den forespørgsel man har udført i søgemaskinen (ibid.). I et 

interview med Henrik Bulskov, der er lektor på Roskilde Universitet og leder af et center for 

big data, beskriver han hvordan Information Retrieval “[…] er begrebet og søgemaskinen er 

en given applikation som bruger det begreb” (se bilag 1).  

Definition af søgemaskiner med udgangspunkt i Google 
Ifølge Oxford Learner’s Dictionaries (2021) er en søgemaskine “a computer program 

that searches the internet for information, especially by looking for documents containing a 

particular word or group of word”. En søgemaskine er altså et program, der skal hjælpe 

brugeren med at finde relevante resultater til deres forespørgsel. Baseret på det eller de ord de 

skriver i søgemaskinens søgefelt.         

 En simplificeret måde, at beskrive hvordan søgemaskiner fungerer er: Brugeren 

starter med at skrive et eller flere søgeord i søgefeltet. Dernæst søger søgemaskinen blandt 
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milliarder af hjemmesider i dens indeks, hvorefter den udvælger de resultater, der er relevante 

eller brugbare til forespørgslen. Herefter rangerer den de udvalgte resultater efter popularitet, 

søgehistorik og anden privat data (Wilson, 2016, s. 4-5), og kommer frem med en “liste” over 

relevante hjemmesider, der typisk består af hyperlinks (Tavani, 2020). Eksempler på 

søgemaskiner er blandt andet Bing, Yahoo, Google og DuckDuckGo. Mens Bing, Yahoo og 

Google minder meget om hinanden i deres fremgangsmåde og design, er DuckDuckGo i 

opposition til dette. DuckDuckGo beskrives som “The search engine that doesn't track you. A 

superior search experience with smarter answers, less clutter and real privacy” (Parsania et 

al., 2017, s. 1). DuckDuckGo beskrives som værende “Søgemaskinen som ikke sporer dig. 

En overlegen søgemaskine, der giver smarte svar, mindre rod og mere privatliv”. Deres 

formål er derfor at levere de mest smarte svar uden at basere svarene på brugerens 

privatoplysninger. Man kan derfor argumentere for, at DuckDuckGo prøver på at levere mere 

objektive søgeresultater, der ikke er påvirket af brugernes søgehistorik eller andet privat data 

(ibid.).  

I denne rapport har vi valgt at tage udgangspunkt i Googles søgemaskine, da Google er 

den mest brugte søgemaskine i verden (Statscounter, GlobalStats, u.d). Internet Live Stats 

beskriver sig selv som værende et international team af udviklere og forskere, som laver 

statistiker. De forklarer, at der på verdensplan foretages over 3,5 milliarder søgning på Google 

hver eneste dag. På årsplan svarer dette til 1,2 trillioner søgninger (Internet Live Stats, u.d).m 

Crawlers 
Googles søgemaskine er en crawlerbaseret søgemaskine (Sullivan, 2002, s. 1). 

Crawlerbaserede søgemaskiner benytter sig af “crawler” teknikken til at indeksere nyt indhold 

på WWW. Indholdet varierer og kan f.eks. være en hjemmeside, billeder, videoer, PDF-filer 

osv. (Moz, 2021a).  En crawler er et program, der er lavet til at finde så meget nyt indhold som 

muligt og ‘kravle’ igennem indholdet for at kunne tilføje det til søgemaskinens indeks 

(Manning et al., 2009 s. 480). Søgemaskinens indeks er en stor database, der består af det 

indhold crawlerne tidligere har fundet (Moz, 2021a). Samtidig følger crawlerne også interne 

links på f.eks. hjemmesiderne, og opdager derfor mere nyt indhold de kan tilføje til deres 

indeks. Crawlerens formål er derfor at indsamle hjemmesiders indhold fra WWW, så det kan 

indekseres, rangeres og tilføjes til søgemaskinens indeks (Sullivan, 2002, s.1). Googles crawler 

er kendt som “Googlebot” og fungerer med udgangspunkt i beskrivelsen ovenover (Google 

Developers, u.d.-b). Dette muliggør at finde hjemmesider, når vi søger på Google. Hvis 
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crawleren endnu ikke har crawlet en hjemmeside, kan den ikke findes på Google. Google og 

brugeren er altså afhængige af disse crawlers, for at vi kan bruge søgemaskinen og finde 

hjemmesider.  

Indeksering   
Når indholdet på WWW er blevet crawlet af f.eks. Googlebots, bliver det indekseret og 

tilføjet til søgemaskinens indeks. Formålet med indeksering er, at søgemaskinen prøver at 

forstå hvad f.eks. hjemmesiden indeholder. Ved at analysere og forstå indholdet af 

hjemmesiderne, er det lettere for søgemaskinen at hente relevante resultater til brugerens 

forespørgsel  “without an index, the search engine would scan every document in the corpus, 

which would require considerable time and computing power” (Tyagi et al., 2012, s. 1). Det er 

derfor nødvendigt for søgemaskinerne at indeksere indholdet som crawlerne finder, for 

hurtigere at kunne besvare brugernes forespørgsler. Det vil sige, at når hjemmesiderne bliver 

indekseret, bliver de ud fra deres indhold sat i kategorier, som gør det let for Google at finde 

de relevante hjemmesider. 

Der findes forskellige former for indeksering og det vides ikke med sikkerhed, hvordan 

Google foretager deres indeksering. Google beskriver selv deres indeksering meget overordnet 

således “Google analyzes the content of the page, catalogs images and video files embedded 

on the page, and otherwise tries to understand the page” (Google Developers, u.d.-c).  Ifølge 

Google gennemgår Googlebotten hver hjemmeside, der bliver crawlet i forhold til at kunne 

forstå hvad hjemmesiden indeholder. Det inkluderer blandt andet, at den behandler sidens 

tekstindhold, basale tags og egenskaber for en hjemmeside, såsom <title> tags, alt-tags, 

billeder, videoer mv. (ibid.). Det er også på denne måde at Google ved hvilke nøgleord, der 

fremgår på de forskellige hjemmesider.  

Nøgleord 

Ifølge dendanskeordbog.dk (2018) refererer nøgleord til et begreb, eller et ord, som 

sammenfatter elementer i en bestemt kontekst. Når Google indekserer hjemmesider, gør den 

det ud fra udvalgte nøgleord på hjemmesiden, der beskriver hjemmesidens kontekst. Det er 

også sådan Google finder relevante resultater til brugernes forespørgsler. Nøgleord er altså de 

ord man bruger i forespørgslen, som fortæller noget om det du søger. Et eksempel kunne være 

“hvor hurtigt kører en mustang”. Her vil nøgleordene være hurtig, køre og mustang og dermed 

finde alle hjemmesider, som indeholder disse og derefter rangeres de efter hjemmesidens 
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relevans i forhold til forespørgslen. Google matcher brugernes nøgleord i forespørgslerne med 

de nøgleord, der fremgår på de crawlede hjemmesider. Hvis et søgt nøgleord fremgår af en 

hjemmesides titel, vil denne hjemmeside højst sandsynlig være relevant for forespørgslen. 

Ligeledes tjekkes der også for, hvorvidt det søgte nøgleord fremgår i den første brødtekst på 

hjemmesiden. Hvis dette er gældende, anser søgemaskinerne, at disse nøgleord er relevante 

(Sullivan, 2002, s.1-2). En anden faktor er også hyppigheden for fremkomsten af nøgleordene 

på hjemmesiden. Her ses der på konteksten af nøgleordene, sammenholdt med andre ord på 

hjemmesiden (ibid. s.3). 

Rangering 
For at give brugerne de mest relevante resultater til deres forespørgsler, rangerer 

søgemaskinerne hjemmesiderne. Hjemmesiderne bliver blandt andet rangeret med 

udgangspunkt i nøgleordene. De nøgleord der passer bedst til forespørgslen, er de hjemmesider 

der bliver vist som søgeresultat. Google rangerer også disse dokumenter, så de mest relevante 

er dem der bliver vist først. 

Googles tidligere rangeringssystem var baseret på algoritmen, PageRank. PageRank 

algoritmen var også den algoritme, der dannede grundlaget for Google tilbage i 1996. 

PageRank algoritmen blev skabt i 1996 af Larry Page og Sergey Brin ved Stanford University, 

i forbindelse med deres ph.d.-afhandling (Miller, 2021). PageRank bliver som udgangspunkt 

stadig brugt i dag til at rangere de hjemmesider, der er blevet crawlet og indekseret. Formålet 

med PageRank er at måle en sides vigtighed ud fra in- og outbound links. Outbound links er 

links på din hjemmeside, der referer til andre hjemmesider. Inbound links er det omvendte, 

nemlig andre hjemmesider, der refererer til din hjemmeside. Jo flere, der refererer til din 

hjemmeside, jo bedre placering vil hjemmesiden få på Google (Arriola, 2021). Vi har 

interviewet Mikkel DeMib, som i en lang årrække har arbejdet med digital marketing og 

søgemaskineoptimering. Han forklarer således, at en anden vigtighed er hvem, der referer til 

din hjemmeside. Hvis det for eksempel er en anerkendt kilde som dr.dk, vægter dette link mere 

(se bilag 2). 

I 2015 skete der en væsentlig ændring i Googles rangeringsalgoritmer. Her 

introducerede de “RankBrain”, som er baseret på machine learning (Davies, 2020). Formålet 

med RankBrain er at forudsige, hvad brugerens hensigt med en given søgning er. Dette er 

særlig relevant, da omkring 15% af alle Googles søgeforespørgsler er unikke. RankBrain 

algoritmen bidrager derfor med en øget forståelse af konteksten for en given søgning (ibid.). 
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Ifølge Davies (2020), der er ekspert indenfor bl.a. søgemaskineoptimering og indholdsbaseret 

markedsføring, selvreguleres RankBrain algoritmen efter, hvor “succesfuld” den er. Via 

machine learning vægtes forskellige parametre, alt efter hvor relevant det fremsøgte resultat er. 

Dette er særlig relevant for forespørgsler, som Google aldrig har modtaget før. Derfor fungerer 

RankBrain algoritmen ved at skabe såkaldte mønstre. Disse genkender forskellige mønstre af 

en given forespørgsel. Skrives der f.eks. “kvalitets sushi på Nørrebro”, kan dette opdeles i 

følgende parametre: [Beskrivende substantiv], [Fødevare], [Lokation]. Skrives der fx “bedste 

pizza i Greve”, kan dette ligeledes opdeles i følgende parametre: [Beskrivende substantiv], 

[Fødevare], [Lokation]. De to nævnte forespørgsler er ikke ens, men har samme hensigt (ibid.).  

Delkonklusion 
Vi har i dette afsnit redegjort for en søgemaskines indre mekanismer og processer, med 

udgangspunkt i Google. Crawling, indeksering, nøgleord og rangering er i vores optik en 

søgemaskines hovedelementer. Disse elementer hænger sammen i et større teknologisk system, 

som vi har visualiseret med den nedenstående model (Model 1). 

  

Model 1: Søgemaskine map 

Vores model tager udgangspunkt i processen, der forekommer når brugeren laver en 

forespørgsel på Google. Frontstage benytter vi i denne model til at forklare hvilke elementer af 

søgemaskinen som brugeren kan se, når en forespørgsel er blevet gennemført. Backstage 
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indeholder de bagvedliggende elementer som brugeren ikke behøver at forholde sig til, når en 

forespørgsel bliver gennemført. Modellen starter i det øvre venstre hjørne, ved brugeren, der 

laver en forespørgsel i sin browser. Hvis Google er sat som standardsøgemaskinen, som i denne 

model, vil forespørgslen i form af nøgleord blive henvist til Google. Google crawler i WWW’s 

nye eller opdaterede hjemmesider, hvorefter hjemmesiderne bliver indekseret. Google lagrer 

derefter hjemmesidernes information i deres indeks. Hjemmesiderne bliver rangeret efter 

relevans, på baggrund af Googles rangeringsalgoritmer, hvilket giver brugeren de 

søgeresultater de kan vælge imellem. 

Søgemaskineoptimeringens indre mekanismer og processer  
I dette afsnit ønsker vi at redegøre for søgemaskineoptimering, også kaldet SEO. I 

forlængelse af dette vil vi beskrive en række metoder, som kan bruges til at optimere en 

hjemmesides placering på søgeresultaterne. Blandt andet i relation til PageSpeed og HTML. 

Dernæst vil vi beskrive to forskellige former for SEO, der er kendt som White- og Black Hat 

SEO, som beskriver de metoder søgemaskinerne anser som værende ‘rigtige’ og ‘forkerte’.  

Definition af Søgemaskineoptimering  
Ifølge Zelkowitz, der er professor emeritus fra Maryland University og instituttet for 

avanceret computer studier i USA, er SEO ”[…] the process of improving a website’s position 

so that the webpage comes up higher in the search results” (Zelkowitz, 2010, s. 4). Formålet 

med SEO er at få en bedre placering på søgemaskiners søgeresultater, altså påvirke deres 

rangering. Dette kan resultere i en stigning af webtrafik til en hjemmeside. Webtrafik er 

mængden af besøgende som en hjemmeside generer (Kritzinger & Weideman, 2015, s. 3). 

Undersøgelser viser, at brugere af søgemaskiner typisk benytter de ti første hjemmesider, der 

dukker op på den første side (Zelkowitz, 2010, s. 2). Det er derfor tydeligt, at man ønsker at 

befinde sig så højt oppe på Googles søgeresultater som muligt, da det er her, der genereres mest 

webtrafik.  

PageSpeed  
Et element man kan undersøge i forbindelse med SEO, er PageSpeed. PageSpeed er en 

måling af, hvor hurtigt indholdet på en hjemmeside bliver indlæst. Google PageSpeed Insights 

(u.å.) er et teknisk værktøj, der gør det muligt for brugere at undersøge hvor hurtig en 

hjemmeside er til at indlæse indhold. Studier viser det er vigtigt for en virksomhed, at deres 

hjemmeside er hurtig til at indlæse, da det ellers kan resultere i et tab af webtrafik (business.com 
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editorial staff, 2020). Tabet af webtrafik kan yderligere have en betydning for tab af salg for 

virksomheden. Dette understreger vigtigheden af, at en hjemmeside er hurtig til at indlæse, da 

det er afgørende for brugernes oplevelse. Samtidig vurderer Google også indlæsningstiden, når 

hjemmesiden bliver crawlet (Gupta et al., 2010). 

Ifølge marketingsfirmaet Blue Corona anbefaler Google, at indlæsningstiden for en 

hjemmeside er mindre end ca. to sekunder. Samtidigt er Googles eget mål at befinde sig 

omkring de 0.5 sekunder (Blue Corona, 2020). Der kan være flere årsager til, at en hjemmeside 

bliver indlæst langsomt. De største faktorer er hjemmesidens størrelse, samt størrelsen af det 

grafiske indhold. Store billeder, videoer og bevægende animationer kan have en stor 

indflydelse på, hvorfor en hjemmeside bliver indlæst langsomt. Dette ses også ved Googles 

egen hjemmeside, YouTube. YouTube bliver indlæst på tre sekunder, hvilket i princippet burde 

være dårlig PageSpeed. Dog består YouTube af store mængder data og det er derfor 

imponerende, at hjemmesiden bliver indlæst på tre sekunder. En af måderne dette kan lade sig 

gøre er ved, at komprimere det grafiske indhold på hjemmesiden, eller udskyde 

indlæsningstiden på billeder og videoer når der bliver scrollet nedad siden (Cojocariu, 2021).  

En hjemmesides PageSpeed kan også forbedres ved at komprimere størrelsen af hjemmesidens 

kode. Den bagvedliggende kode har derfor også en effekt på, hvor hurtigt en hjemmeside 

indlæses. Kode bliver ofte opdelt i forskellige linjer med mange mellemrum, for at gøre den 

mere overskuelig. Det kan dog resultere i, at det tager længere tid for en computer at læse koden 

(Cojocariu, 2021).  

HyperText Markup Language 
Søgemaskiner læser hjemmesiders bagvedliggende HyperText Markup Language-

kode, også kendt som HTML. HTML-koden er delt op i forskellige elementer. Disse elementer 

viser søgemaskinen hvilket forskelligt indhold der er på en hjemmeside. Hjemmesidens tags; 

<title> og <body> er de vigtigste komponenter for god SEO, da det er disse elementer en 

søgemaskine læser igennem, når hjemmesiden bliver crawlet og indekseret af søgemaskinen. 

Det kan derfor være nyttigt at forstå hvordan disse HTML-tags fungerer, hvis man gerne vil 

forsøge at forbedre ens hjemmeside ift. SEO (W3schools.com, u.d.-a). 

<title>: Dette “tag” definerer titlen på hjemmesiden. Titel-tagget er teksten på 

hjemmesiden som brugeren ser på en søgemaskine. Denne titel er meget vigtig ift. SEO, da 

søgemaskinen blandt andet finder hjemmesiden ud fra dens titel (ibid.). 
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<body>: Dette tag indeholder hjemmesidens elementer, som f.eks. “heading”, 

paragraffer og “images”. Heading er overskrifter, paragraffer er brødtekst og images er billeder. 

Især er heading: <h> og paragraffer: <p> vigtige ift. SEO, da søgemaskiner læser teksten inden 

for disse tags, for at vurdere hvad hjemmesiden handler om. En søgemaskine skaber derfor ved 

hjælp af <h> og <p> en forståelse for, hvordan nøgleordene står i sammenhæng med resten af 

teksten (W3schools.com, u.d.-b). 

<alt-tags>: Dette tag er tekst der er tilknyttet billeder, der beskriver billedets indhold. 

Teksten benyttes som en alternativ tekst, hvis et billede ikke kan indlæses. Søgemaskiner læser 

også denne tekst, når den crawler en hjemmeside. Alt-tags gavner derfor SEO, da billeder kan 

hjælpe med at give søgemaskinen et forbedret indblik i hjemmesidens indhold, hvilket kan gøre 

at den rangerer højere (BigCommerce, 2020). 

Definition af White Hat og Black Hat søgemaskineoptimering  
Man har mulighed for at udføre søgemaskineoptimering ved brug af forskellige 

metoder. Dog handler det ikke kun om hvilke metoder man bruger, men også om man følger 

“reglerne”. De forskellige søgemaskiner definerer deres egne regler og guidelines for hvad de 

synes er “rigtig” eller “forkert” SEO.  F.eks. har Google lavet en oversigt over deres reglement 

som de kræver, at en hjemmeside skal overholde for at blive vist på Googles søgeresultater 

(Google, 2021a). Hvis reglerne ikke bliver overholdt kan man risikere, at ens hjemmeside 

bliver bandlyst (ibid.).  

Swati Patil er professor inden for Computer Science fra SSVPS Science College i Indien og 

har skrevet forskellige akademiske artikler, der omhandler søgemaskiners søgeresultater. Swati 

et al. (2013) har beskrevet to former for hvordan man kan udføre søgemaskine-optimering på:

 White- og Black Hat SEO. White Hat SEO er den form for SEO, der følger 

søgemaskinernes opstillede regler, hvor Black Hat SEO beskriver de metoder, der går imod 

søgemaskinernes regler.  

Ifølge Swati et al. (2013) handler White- og Black Hat SEO om, at søgemaskinerne 

ønsker at sikrer kvaliteten på søgeresultaterne, så det er de mest relevante resultater de vender 

tilbage med. Dette kan de blandt andet sikre ved netop at opstille regler, der passer til 

søgemaskinens måde at indeksere og finde resultater på. White Hat SEO bliver set som 

værende den “etiske” og “rigtige” måde at udføre SEO på, fordi de netop følger 

søgemaskinernes regler. White Hat SEO bliver derfor anset som værende bedst for både 
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søgemaskinen og brugerne, da det sikrer at søgemaskinen leverer passende resultater til 

brugerne (Swati et al., 2013). 

Black Hat SEO bliver set som værende den “uetiske” måde at udføre SEO på, da det i 

høj grad handler om content spamming (ibid.). Et eksempel på Black Hat SEO er, at man kan 

indsætte “usynlig tekst” på hjemmesiden i form af populære nøgleord, der ikke har nogen 

relevans til hjemmesidens indhold. Dette for at øge webtrafikken til hjemmesiden. En måde at 

gøre dette på er ved at indsætte nøgleordene i hvid skrift, på hvid baggrund. Hjemmesidens 

besøgende kan derfor ikke se nøgleordene, men søgemaskinen opfanger dem og indeksere 

hjemmesiden på baggrund af disse nøgleord (ibid.). Dette kan derfor resultere i, at 

hjemmesiden kommer øverst på søgninger, der ikke passer til indholdet af deres hjemmeside. 

Dette er dermed ufordelagtigt for både søgemaskinen og brugeren, men det kan gøre det muligt 

for hjemmesiden at få flere besøgende. Dog kan man risikere, at Google opfanger udførslen af 

Black Hat SEO, hvilket kan resultere at ens hjemmeside bliver bandlyst fra Google (ibid.).  

Den primære forskel mellem White- og Black Hat SEO drejer sig om, at man kan se 

resultater hurtigere ved Black Hat SEO end ved White Hat SEO. Det siges, at det tager omkring 

et halvt år før man kan se resultaterne af White Hat SEO, modsat Black Hat SEO, der går 

væsentligt hurtigere. Dette kan derfor være årsagen til, at nogle ønsker at tage chancen og 

risikere, at deres hjemmeside bliver udelukket fra f.eks. Google (ibid.).  

Delkonklusion 
Vi har i dette afsnit redegjort for søgemaskineoptimeringens indre mekanismer og 

processer. De centrale principper for søgemaskineoptimering, er de forskellige SEO-metoder 

vi gør rede for i de overstående afsnit. Disse SEO-metoder bidrager til at opfylde teknologiens 

formål, altså at forøge en hjemmesides rangering.  

PageSpeed er en SEO-metode, der har til formål at forbedre hjemmesidernes tekniske 

aspekter. Optimerer man hjemmesider med fokus på disse punkter, har man til hensigt at forøge 

hjemmesiders indlæsningstid. En hjemmeside, der indlæses hurtigere, har tendens til at beholde 

brugeren i længere tid på hjemmesiden. Optimering af PageSpeed forøger også en hjemmesides 

rangering, når den bliver crawlet af en søgemaskine.  

HTML-kode bruges til at strukturere en hjemmesides indhold vha. HTML-elementer i 

en hjemmesides bagvedliggende kode. HTML-elementerne består af tags som en søgemaskine 

gennemlæser, når en hjemmeside bliver crawlet. Ved at skabe overblik over en hjemmesides 
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HTML-kode, kan hjemmesidens elementer informere dig om hvilke dele af hjemmesiden, der 

kan optimeres. En forståelse for HTML-kode kan derfor hjælpe med at udføre SEO. 

Ved udførslen af SEO er det væsentligt at følge søgemaskinernes reglement, hvilket 

anses som White Hat SEO. Udførslen af SEO, der går i strid med reglementet, samt vildleder 

søgemaskines resultater, anses som uetisk og bliver betegnet som Black Hat SEO.  

Metodeafsnit 
I dette afsnit ønsker vi at redegøre for de metoder, som vi har valgt at benytte os af i 

dette projekt. Vi har taget udgangspunkt i filosoffen Donald Schöns designtænkning, der 

handler om at være en reflekterende praktiker (Pries-Heje, J., 07.09.2020, egne noter). Dernæst, 

benytter vi os af den kvalitative metode i form af tre kvalitative interviews. Samt metoden, 

modellering, der har været med til at give os en visuel forståelse og et større overblik over, 

hvordan søgemaskinen hænger sammen i et teknologisk system. Til sidst vil vi redegøre for 

vores fejlkilder og diskutere vores brug af metoder. 

Det iterative casearbejde med HRtechX  
Som tidligere nævnt, har vi valgt at indgå i et samarbejde med HRtechX. Samarbejdet 

giver os mulighed for selv at udføre søgemaskineoptimering på en eksisterende hjemmeside. 

Formået med dette casearbejde er at undersøge, om vi har mulighed for at påvirke HRtechX’s 

placering på Googles søgeresultater. Dette har vi valgt at gøre med udgangspunkt i den iterative 

designproces.  

Donald Schön påstår, at man igennem en iterativ proces opnår ny viden, skaber 

erfaringer og derefter har mulighed for at forbedre sit arbejde og blive en reflekterende 

praktiker (Pries-Heje, J., 07.09.2020, egne noter). Dette danner grundlaget for vores 

samarbejde med HRtechX. Det er på baggrund af den indsamlede empiri, at vi udfører SEO. 

Derfor er vi også nødt til løbende at revurdere vores arbejde og overveje, om der er noget vi 

vil kunne gøre anderledes. Samtidig skal den enkelte teori holdes op mod andet teori, da der er 

flere forskellige holdninger til hvordan man udfører “god” SEO. I arbejdet med SEO er vi 

derfor reflekterende praktikere, da vi reflekterer over vores udførte SEO-arbejde og ser om der 

er noget vi kan forbedre.  
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Kvalitative interviews  
En af de metoder vi har valgt at anvende i vores opgave, er den kvalitative metode. Den 

kvalitative metode tages typisk i brug igennem interviews. Metoden bliver ofte brugt til at 

italesætte den interviewedes synspunkter og holdninger til et givent emne - i dette tilfælde, 

søgemaskiner og søgemaskineoptimering. Den kvalitative metode gør det muligt at vurdere de 

interviewedes værdier ud fra flere perspektiver, da man kan vurdere de interviewedes meninger 

og følelser. Grunden til, at vi har valgt den kvalitative metode er, at den går i dybden med få 

informationer fra få synspunkter (Bille, M., 14.10.2020, egne noter). Samtidig, ønsker vi at 

opnå en større forståelse for emnet og ser et behov for dybdegående svar. Derudover, bliver 

det interessant at undersøge om der er forskel på henholdsvis SEO-konsulentens og 

eksperternes holdninger til søgemaskiner og søgemaskineoptimering. Dette er relevant for os, 

da vi ønsker at tilegne, samt anvende, forskellige former for empiri i vores projekt. 

Lektor inden for datalogi på Roskilde Universitet 
For at få mere empiri valgte vi også at tage kontakt til Henrik Bulskov, der er lektor 

inden for datalogi og leder af et forskningscenter for big data på Roskilde Universitet. Henrik 

har både skrevet speciale og sin ph.d.-afhandling om emnet “Information Retrieval”, og har 

generelt meget viden inden for emnet data. Formålet med interviewet var at få en forståelse for 

begrebet Information Retrieval, der handler om hvordan søgemaskiner finder relevante 

resultater til ens søgninger. Her oplyste Henrik os om, at processen er fundamentet for hvordan 

søgemaskiner fungerer. Derudover snakkede vi også om, hvordan søgeresultater er blevet mere 

subjektive, da søgemaskinerne tager udgangspunkt i flere parametre, som den har opfanget af 

ens adfærdsmønstre online. Interviewet med Henrik blev afholdt via Microsoft Teams d. 11. 

maj 2021 (se bilag 1). 

SEO-konsulent og rådgiver  
For at få indblik i, hvordan “professionelle” udfører SEO, tog vi kontakt til Mikkel 

DeMib Svendsen. Mikkel er forhenværende ejer af et digitalmarketingsfirma og har skrevet to 

bøger om hvordan man arbejder med søgemaskineoptimering. Han har arbejdet med 

søgemaskiner, søgemaskineoptimering og websøgemaskiner siden 1996. På nuværende 

tidspunkt er Mikkel selvstændig rådgiver for firmaer, hvor han vejleder dem om hvordan de 

kan søgemaskineoptimere deres hjemmeside. Dette er også årsagen til, at vi valgte at 

gennemføre interviewet med Mikkel, da vi var interesseret i at få et indblik i, hvordan man 

arbejder professionelt med søgemaskineoptimering. Derudover, var vi nysgerrig på at høre om 
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hans synspunkter og holdninger til søgemaskineoptimering, samt etiske problemstillinger der 

er indlejret i søgemaskiner. I forlængelse med interviewet, fik vi også nogle gode råd til 

hvordan vi har mulighed for at udføre SEO, i forbindelse med vores samarbejde med HRtechX. 

Interviewet med Mikkel blev afholdt via Microsoft Teams d. 05. maj 2021 (se bilag 2). 

Professor inden for algoritmer og computer science på Københavns IT Universitet. 
For at få en større forståelse for hvordan søgemaskiner fungerer, interviewede vi Thore 

Husfeldt, der er professor inden for algoritmer og datalogi på Københavns IT Universitet, samt 

Lund Universitet i Sverige. Derudover, forsker han i algoritmer og datastruktur. Vi 

interviewede Thore Husfeldt med ønsket om at få en dybere forståelse for, hvordan 

søgemaskinens indre mekanismer og processer fungerer. Dette danner både grundlag for vores 

projekt, men har også været med til at danne grundlag for vores modellering. I forlængelse af 

interviewet kom Thore også med sit syn på de etiske problemstillinger ved søgemaskiner, samt 

hans holdninger til hvordan teknologien har udviklet sig i løbet af de seneste år. Interviewet 

med Thore blev afholdt via Zoom d. 04. maj 2021 (se bilag 3). 

Modellering  
En model er enten en visuel, abstrakt eller fysisk repræsentation af et fænomen eller en 

genstand, hvor nævneværdige elementer ved fænomenet eller genstanden er gengivet. Modeller 

kan være gode til at fremhæve og forsimple særlige aspekter ved et fænomen, hvilket har 

mulighed for at lette forståelsen for emnet (Christensen, T. B., 25.11.2020, egne noter).  Marc 

J. De Vries (2016) beskriver hvorfor det er væsentligt at kunne udtrykke og forstå viden visuelt. 

Gennem modeller eller andre visuelle repræsentationer kan man i større grad forklare, hvordan 

et artefakt fungerer og ikke kun hvad det er. Han forklarer “another part of technological 

knowledge that cannot be expressed in propositions is the knowledge that engineers express in 

their sketches and drawings. This is what Ferguson called ‘the mind’s eye’: knowledge that 

needs to be visualized” (de Vries, 2016, s. 3). De Vries prøver altså at forklare, hvordan det 

visuelle kan have fordele til at forstå et artefakt, der ellers ikke kan forklares via teori. 

Ud fra denne viden har vi fundet det relevant at lave en modellering over søgemaskiner, 

samt hvordan det er indlejret i et større system. Denne modellering viser tydeligt, hvordan de 

forskellige artefakter hænger sammen og viser en forståelse inden for emnet. Det handler altså 

ikke bare om hvad de forskellige artefakter kan og gør, men hvordan de forskellige artefakter 

virker og fungere sammen i et større teknologisk system, hvor de komplimenterer hinanden. 

For at skabe den bedst mulig model har vi taget udgangspunkt i vores teori om søgemaskiner, 
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samt den indsamlede viden fra vores kvalitative interviews. De elementer vi har valgt, fandt vi 

mest relevant i en søgemaskine, og har illustreret hvilke elementer, der er forbundet med 

hinanden. 

Fejlkilder 
En af de væsentligste fejlkilder i forbindelse med vores casearbejde har været mangel 

på data hvilket betyder, at vi ikke har mulighed for at sammenligne vores SEO-resultater for 

hjemmesiden med data fra før vi begyndte med arbejdet. I forbindelse med casearbejdet opsatte 

vi en Google Analytics konto. Vi har derfor ikke mulighed for at sammenligne webtrafik og 

rangering med data fra før vi påbegyndte SEO arbejdet. Derudover tjekkede vi også først “sent” 

i processen, hvordan hjemmesiden rangerede i forbindelse med søgninger på forskellige 

nøgleord. Dette gjorde vi på baggrund af et skriftligt interview med Jesper Nissen fra SEO 

Danmark (se bilag 4), der anbefalede at vi lavede et Excel-regneark med relevante nøgleord til 

HRtechX. Da vi var begyndt at udføre SEO på dette tidspunkt, kan vi altså have påvirket 

hjemmesidens rangering uden at være klar over det.  

En anden væsentlig fejlkilde i forlængelse af vores casearbejde med HRtechX er, at det 

minimum tager seks måneder før man “rigtigt” kan se hvilke resultater man har opnået med 

SEO (Semrush, 2020). Det er derfor svært for os at vide, om eventuelle resultater er på 

baggrund af vores udførte SEO-arbejde eller om der er andre årsager til f.eks. stigende 

webtrafik. Da vi påbegyndte arbejdet med HRtechX, fik vi deres login-oplysninger til deres 

hjemmeside. Hjemmesiden var dog bygget op om et tema, der er svært at arbejde i. Der fulgte 

mange tekniske problemer med temaet på WordPress, (WordPress, u.å.) hvilket gjorde at vi 

har brugt længere tid på at ordne de ændringer vi har foretaget, end den tid vi har brugt på at 

optimere. Fordi vi ikke selv har været med til at designe hjemmesidens layout, har vi stadig 

ikke skabt os en gennemført forståelse for, hvordan optimering af hjemmesiden fungerer.  

Til udførsel af vores SEO-arbejde har vi benyttet pluginnet W3 Total Cache, der har 

hjulpet os til udførslen af SEO. Udfordringen med dette er, at vi afhænger af et teknisk værktøj 

som udfører bestemte implementeringer for os. Vi kan derfor ikke være sikre på hvilke 

ændringer, der konkret er sket. Det havde derfor været fordelagtigt, hvis vi havde en teknisk 

viden omkring de implementeringer det tekniske værktøj indførte.  
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PageSpeed Insights gør brug af tre farvekoder: Rød, gul og grøn, til at definere om en 

hjemmeside har en god PageSpeed. Vi undrer os over, at enkelte dele af vores PageSpeed 

scorer, i analysen, ikke står overens med de farver, der er beskrevet i den anvendte litteratur.  

En sidste fejlkilde omhandler vores litteratur brugt i rapporten. En del af vores litteratur, 

er ikke nutidig hvilket kan være problematisk, da søgemaskiner og søgemaskineoptimering er 

under konstant forandring.  Derudover, er en del af vores litteratur baseret på hjemmesider og 

ikke-akademiske artikler. Grundlaget for dette er blandt andet, at der er begrænset akademisk 

litteratur om hvordan man udfører SEO, da der ikke findes et endegyldigt facit. Derfor har vi 

primært fået vores teori om søgemaskineoptimering fra hjemmesider, som selv tilbyder SEO 

til andre hjemmesider.  

Diskussion af metoder 
Sammensætningen af vores metoder i dette projekt, har været med til at give os en bedre 

forståelse for søgemaskiner og søgemaskineoptimering. Blandt andet har de tre interviews 

været med til at give os en større forståelse for nogle af de mere komplekse emner, såsom 

Information Retrieval. Grundet COVID-19 pandemien blev alle tre interviews foretaget på 

enten Microsoft Teams eller Zoom. I nogle henseender besværliggør dette et interview, da man 

ikke har mulighed for at aflæse hinandens kropssprog. Samtidig kan man nemt komme til at 

afbryde hinanden, da man ikke har samme mulighed for at aflæse hvornår den anden er færdig 

med at snakke. For at få et andet perspektiv på søgemaskiner og søgemaskineoptimering, kunne 

det have været interessant, hvis vi havde interviewet en, der arbejder for Google. Dette ville 

kunne skabe perspektiv i opgaven og give os muligheden for at få deres holdning til SEO. 

I forhold til modellering af søgemaskiner, har vi valgt at tage udgangspunkt i de elementer vi 

finder mest relevante for dette projekt. Dog er søgemaskinen et teknologisk system, der består 

af flere komponenter og man har derfor mulighed for at udforme modellen på flere forskellige 

måder.  

Delkonklusion 
Disse metoder er brugt med henblik på at få en større forståelse til at udføre vores 

projekt. Metoderne har været relevante i både vores teori om søgemaskiner, 

søgemaskineoptimering, vores casearbejde og analyse af dette. Derudover har vores 

refleksioner af fejlkilder givet os mulighed for at evaluere og danne os et overblik, for 

fremtidige projekter, samt hvad vi kan gøre bedre. Især har vores modellering hjulpet til vores 
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forståelse af, hvordan en søgemaskine virker og vi har reflekteret over hvorfor den er vigtig.  

Interviews har også være altafgørende, fordi de interviewede har formået at forklare 

søgemaskiner, Information Retrieval og SEO på et niveau, hvor vi kan forstå kompleksiteten 

og teorien. Den iterative designproces har været gennemgående i vores projekt og er væsentlig 

i den forstand, at hver gang vi har tilegnet ny viden, har vi kunne reflektere og overføre dette 

til vores casearbejde.  

Casearbejde  
I forbindelse med vores projekt havde vi et ønske om at anvende den læste teori og 

metoder om SEO i praksis. Igennem et casearbejde ønskede vi nemlig at opnå indsigt og 

færdigheder i SEO og dens faktiske anvendelse.  

Vi tog derfor kontakt til HRtechX for at forøge deres webtrafik til hjemmesiden, ved 

hjælp af SEO. Der blev herefter aftalt et møde på deres kontor i Indre København d. 14. marts. 

Vi mødtes med Joachim Skousen og Oliver Damgaard, der er direktører for HRtechX. Her 

fortalte de om deres firma og hvad deres mål er. De forklarede, at HRtechX er det største forum 

i Norden inden for HR. Deres formål er at forbinde alle førende professionelle og innovatører 

inden for HR, i et verdensomspændende netværk. HRtechX ønsker at forbinde alle engageret 

HR-medarbejder igennem deres produkt, som er en konference. HRtechX beskriver 

konferencen som “The Largest HR tech Conference in Northern Europe” (HRtechX, u.å.), og 

bliver afholdt i København i november, 2021. Hertil forklarede de hvad de ønsker at opnå 

gennem vores samarbejde. HRtechX fremlagde et ønske om at øge trafikken til deres 

hjemmeside, hvilket forhåbentligvis vil øge interessen og billetsalget til konferencen. De havde 

dog ikke en tilstrækkelig indsigt i, hvordan de bedst muligt kunne opnå en øget trafik til 

hjemmesiden. Hertil fandt de vores forslag om SEO interessant, da dette ikke tidligere var 

udført på deres hjemmeside. Vi tydeliggjorde, at vi ingen erfaring havde med SEO, men at de 

ændringer vi foretog, på deres hjemmeside, var baseret på teori vi havde læst. Deres krav til os 

var, at vi ville tage kontakt til dem hvis vi ville ændre noget radikalt i hjemmesiden. De 

forklarede også at de ikke ønskede deciderede ændringer i deres hjemmesides visuelle udtryk. 

Udover dette var der ingen krav og vi fik hermed log ind til deres hjemmeside, som er en 

WordPress hjemmeside. WordPress er software, som giver muligheden for at kunne skabe og 

dele alt slags information på WWW (WordPress, u.å.). 
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Tekniske værktøjer til vores casearbejde  
I relation til vores SEO-arbejde på HRtechX’s hjemmeside, har vi benyttet forskellige 

tekniske værktøjer. To af de værktøjer vi har anvendt, har dannet et generelt overblik over 

hjemmesiden, hvordan brugeren færdes på HRtechX’s hjemmeside og hvordan Googles 

søgemaskine ser HRtechX som et søgeresultat. De to værktøjer vi har anvendt for at danne et 

overblik over hjemmesiden er, Google Analytics og Google Search Console. Begge værktøjer 

er gratis at anvende, og giver muligheden for at analysere data på den hjemmeside man har 

tilknyttet redskaberne til (Google Search Console, u.å; Google Analytics, u.å).  

Google Analytics og Google Search Console har dog en række forskelle, hvoraf begge 

værktøjer har deres egen funktionalitet og brugsmuligheder. Google Analytics er overvejende 

brugerorienteret, hvoraf værktøjet primært anvendes til at få en indsigt i hvordan og hvem der 

anvender hjemmesiden. Dette inkluderer bl.a. data om brugernes demografi, gennemsnitlige 

besøgstid, samt hvordan der interageres med hjemmesiden. Google Search Console er derimod 

et værktøj, som i overvejende grad er søgemaskineorienteret. Google Search Console giver 

derved en indsigt i, hvordan ens hjemmeside rangerer på Google. Dertil er det f.eks. muligt at 

se, hvor mange der klikker på ens hjemmeside, når man søger med et givent nøgleord. Google 

Search Console giver også en indsigt i, om der er udfordringer med crawling af hjemmesiden 

og tilhørende undermapperne, samt eventuelle fejl (RivalMind, 2018). En undermappe er en 

tilhørende underafdeling til en given hjemmeside (Mølgaard, u.å.). 

Begge værktøjer er derfor relevante for vores arbejde, da de giver indsigt i hhv., 

brugerbasen og rangeringen af HRtechX’s hjemmeside på Google. Vi vurderer dog, at Google 

Search Console som værende det vigtigste værktøj, da det netop giver indsigt i hvordan 

HRtechX’s hjemmesider rangerer på Google. Google Search Console gør det også muligt at 

måle en hjemmesides webtrafik, både ved at vise resultater af brugernes søgeforespørgsler, 

hvilke sider de oftest besøger og hvor ofte de klikker på siden (Google Search Console, u.å.). 

Relevante nøgleord er vigtige for, at en hjemmeside kan søgemaskineoptimeres. Derfor 

har vi anvendt et tredje værktøj, “WordTracker”, som er et online redskab der finder relevante 

nøgleord til et bestemt emne. WordTracker giver muligheder for at bruge effektive og præcise 

nøgleord, der fungerer bedst for brugeren af hjemmesiden, samt hvilke man skal anvende for 

at ens hjemmeside skal rangere højere. Den fortæller også hvor mange der søger på ordet, hvor 

mange andre hjemmesider som gør brug af ordene og hvor hyppigt de benyttes. WordTracker 
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kalder det “competetion”, hvilket er et udtryk for, hvor svært det er at få en høj rangering på 

Google, ved brug af det givne nøgleord (WordTracker, u.å.). 

For at dokumentere en hjemmesides PageSpeed, anvendte vi værktøjet PageSpeed 

Insights, som er udviklet af Google. Værktøjet bruges til at analysere hjemmesidens 

PageSpeed, hvilket sker på baggrund af en række forskellige parametre (Google Developers, 

u.å.-d). Disse parametre tildeles en farvekode, hhv. rød, gul eller grøn, afhængigt af 

testresultatet. En rød farvekode indikerer en dårlig score, hvor en gul farvekode indikerer en 

middel score. En grøn farvekode indikerer, at scoren er god. 

Analyse af casearbejde 
I dette afsnit vil vi starte med at analysere to former for søgemaskine 

marketingstrategier, med udgangspunkt i en sydafrikansk undersøgelse. Undersøgelsen sætter 

Pay-Per-Click, betalte annoncer, op imod SEO. Efterfølgende, vil vi beskrive vores metodiske 

fremgangsmåder og analysere virkninger af dem via HRtechX’s hjemmeside. Denne analyse 

tager udgangspunkt i det indsamlede teori og empiri fra foregående afsnit. For at analysere 

virkningen af metoderne og fremgangsmåderne, gør vi brug af redskaberne Google Analytics, 

Google Search Console og PageSpeed Insights. 

Forskellen mellem Pay-Per-Click og søgemaskineoptimering 
Inden for digital marketing er der flere forskellige måder, hvorpå øget webtrafik til en 

hjemmeside kan opnås. En tilgang til dette kan være “Search Engine Marketing”, også kaldet 

SEM (Kritzinger & Weideman, 2015, s. 2). SEM dækker over flere forskellige strategier, dog 

er der to primære: SEO og Pay-Per-Click, også kendt som PPC (ibid. s. 3). 

PPC er en marketingstrategi hvor virksomheder, organisationer og individer kan betale 

for at få sin hjemmeside placeret øverst på Googles søgeresultater og er også målrettede 

annoncer. Med udgangspunkt i Google Ads fungerer PPC således, at der er placeret én til fire 

relevante søgeresultater til brugerens forespørgsler øverst på søgeresultatsiden. Disse 

søgeresultater er betalte annoncer (Bellacci, u.å.). Her vil disse hjemmesider blive pålagt et 

mærkat, som indikerer at det er en reklame eller en annonce. Derudover kan PPC også være 

reklamesøjler, der kommer frem når man tilgår andre hjemmesider. Når brugerne af 

søgemaskinen klikker på annoncen, opkræves ejeren af hjemmesiden et beløb af Google Ads. 

Derved er der ikke fastlagt en bestemt pris for annonceringen, da det afhænger af antal 
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besøgende (ibid. s. 2-3). Et interessant dilemma er hvorvidt SEO eller PPC, er den bedste form 

for SEM for hjemmesidens webtrafik.  

Et studie fra 2015 undersøgte denne problemstilling i forhold til hvilken SEM-strategi, 

der gav de bedste resultater. Her undersøgte Wouter T. Kritzinger & Melius Weideman (2015) 

effekten af henholdsvis SEO og PPC, der begge blev udført uafhængigt af hinanden. Kritzinger 

og Weideman har studeret på Cape Peninsula University of Technology, i Sydafrika. 

Weideman har udgivet en bred vifte af akademiske bøger omhandlende søgemaskiner og 

Information Retrieval. Kritzinger er SEO-specialist og har mange års erfaring med SEO i 

praksis. Casen omhandlede en sydafrikansk virksomhed, som forskerne havde indgået et 

samarbejde med. Gennem en periode på et år, dokumenterede de effekten af den anvendte PPC-

strategi. I samme periode blev der ikke udført SEO, hvori effekten af PPC blev dokumenteret. 

I denne periode havde virksomheden en fast månedlig udgift, som gik direkte til PPC-annoncer. 

Efter observationsperioden skiftede virksomheden SEM-strategi, hvorefter PPC-annoncerne 

ophørte. I stedet betalte virksomheden et engangsbeløb, som gik direkte til implementering af 

SEO (ibid. s. 4). Efter endt observationsperiode sammenlignede de den indsamlede data. Her 

kunne de dokumentere, at efter en periode på 6 måneder forekom udgiften for henholdsvis SEO 

og PPC den samme (ibid. s. 11-12). “From this point in time onwards, SEO would continue to 

provide a growing return on investment over PPC, assuming that no further expenses would be 

required for SEO” (ibid. s. 11-12). Der bliver i undersøgelsen argumenteret for at SEO er en 

bedre SEM-strategi, da de indførte SEO-metoder, har vedvarende effekter på en hjemmeside. 

Her drager forskerne den konklusion, af SEO er en bedre investering. Dog påpeger de også, at 

det er specifikt til denne case. Hvorvidt det også er tilfældet for andre virksomheder eller 

hjemmesider, er ikke dokumenteret i dette studie (ibid. s. 11-12). 

Ud fra denne undersøgelse er det tydeligt, at SEO har bedre virkning, dog er dette ikke 

endegyldigt. I samarbejdet med HRtechX, har SEO været en bedre mulighed. Grundlaget for 

dette er, at der har været gratis for HRtechX at få udført SEO og generelt kan SEO udføres 

gratis. Derudover, finder vi SEO-metoderne relevant for HRtechX, da det kan være en holdbar 

løsning. Dog kan PPC også være en mulighed for HRtechX og de kunne med fordel gøre brug 

af begge marketingsstrategier, hvis de havde økonomien til dette. Man kan også argumentere 

for at en hjemmeside, som sælger fysiske produkter på en webshop, har større gavn af PPC. En 

virksomhed som bruger deres hjemmeside til information om deres virksomhed, artikler og 
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kontaktoplysninger osv., har måske større gavn af SEO. Deres hjemmeside bliver dermed heller 

ikke markeret som en annonce på Google, som også kan påvirke mængden webtrafik. 

Vi kan dog ikke endegyldigt konkludere, hvorvidt PPC eller SEO vil være den bedste 

løsning for HRtechX. Årsagen til dette er, at HRtechX ikke tidligere har anvendt en PPC-

strategi. Såfremt de havde dette vil vi kunne sammenligne, hvilken strategi der gav de bedste 

resultater. Dette skal ses i relation til hhv. den samlede webtrafik fra de respektive strategier, 

samt de samlede udgifter.  

Nøgleord og forespørgsler 

Et af de første gøremål vi begyndte på under samarbejdet med HRtechX, var at notere 

hvor højt oppe deres hjemmeside var placeret, hvis man søgte på specifikke nøgleord på 

Google. Dette var et råd vi fik fra Jesper Nissen, som er konsulent fra SEO Danmark, hvor han 

rådgiver indehavere af hjemmesider til dagligt (se bilag 4). Jesper foreslog, at vi burde 

producere en liste af nøgleord, som vi ønskede at hjemmesiden rangerede højt på. Et oprids af 

nogle af de nøgleord, som vi ønskede, at hjemmesiden skulle rangere højt på er: “HR 

conference Copenhagen”, “HR tech conference”, “HR technology” og “HR conference 2021”. 

Årsagen til dette er, at vi finder disse nøgleord mest relevante ift. HRtechX’s hjemmeside. Vi 

fandt nøgleordene ved hjælp af værktøjet WordTracker (WordTracker, u.d.). 

Efter anvisning fra Jesper Nissen (se bilag 4) åbnede vi Google i inkognito tilstand, 

hvor vi søgte på de ovenstående nøgleord. Derefter noterede hvor højt HRtechX’s hjemmeside 

var placeret ud fra de individuelle nøgleord. Inkognito tilstanden i Google Chrome browseren 

er en funktion, der medfører at søgehistorikken blandt andet ikke lagres. Når inkognito 

tilstanden afsluttes, slettes søgehistorikken (Google Support, u.å.-b). Hertil understreger Jesper 

Nissen fordelen af inkognito tilstand, da søgeresultatet derved i mindre grad er subjektivt. 

Havde vi i stedet blot søgt på Google uden inkognito tilstanden, havde søgeresultatet i større 

grad afspejlet vores tidligere søgninger (se bilag 4). Nedenfor fremgår et udkast af regnearket, 

vi har produceret for at holde styr på hjemmesidens placering, i relation til de fornævnte 

nøgleord. Af venstre kolonne fremgår de nøgleord vi har udvalgt. Højre kolonne viser 

HRTechX placering, hvis man søgte på det pågældende nøgleord på Google i inkognito. 

Nøgleordene og placeringerne blev noteret den 4. april 2021 (se bilag 5). Nedenstående tabel 

er et udkast af denne liste.  
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Nøgleord Startplacering (4/4/2021) 

HR conference Copenhagen 1 side, placering 2 

HR tech conference 1 side, placering 4 

HR technology 6 side, placering 2 

HR conference 2021 Ikke på de 10 første sider 

HR københavn konference  1 side, placering 5  
Bilag 5: Udkast af regnearket over nøgleord. 

Efterfølgende tilknyttede vi HRtechX’s hjemmeside til værktøjerne, Google Analytics 

og Google Search Console, så vi ville få et indblik i webtrafikken, rangering på Googles 

søgemaskine og eventuelle fejl ved hjemmesiden.  

Vi begyndte at anvende teori og metoder fra vores litteratur. Ifølge Swati et al. (2013) 

er en stor faktor inden for SEO på en given hjemmeside “on-site optimization”. Dette er 

fremgangsmåder og metoder til at placere og formatere nøgleord i f.eks. meta-tag, title-tag og 

alt-tags. Dette gør det nemmere for Googlebots at indhente hjemmesidens indhold og i sidste 

ende generere en højere placering, samt skabe mere webtrafik på hjemmesiden (Swati et al., 

2013).  

Google Search Console kan generere en oversigt over de mest anvendte forespørgsler, 

der har videresendt brugerne hen til ens hjemmeside.  Ved at analysere hvilke 

søgeforespørgsler, der er blevet hyppigst anvendt, kan vi derfor vurdere hvilke nøgleord vi 

bruger til optimeringen af hjemmesiden. Den nedenstående tabel, fra Google Search Console, 

viser at søgningen “hr tech europe” er den 20. mest søgte forespørgsel ud fra vores regneark 

om nøgleord (se bilag 6). Tabellen viser også at 4 ud af 37 besøgende, klikker på hrtechx.com 

efter at de har lavet forespørgslen.  

 

 

 

Bilag 6: Performance on Search Results 

Tallet 4 under “hr tech europe” står for “kliks” og 37 står for “eksponeringer”. 

Eksponeringer viser hvor mange gange HRtechX’s hjemmeside fremkommer, når der søges på 

hr tech europe. Den næste kolonne viser “CTR”, der er !"#$%&'()&*'(
+,)"#

. CTR er gennemsnittet 



Søgemaskiner og Søgemaskineoptimering  Roskilde Universitet F21 
Eksamens gruppenr: S2124791038 
 

 
 
 

24 

for hele domænet. Dette viser, at ca. 11 procent af brugerne, der søger på “hr tech europe” 

klikker på én af HRtechX’s hjemmesider. Den sidste kolonne viser, at HRtechX er placeret på 

5. pladsen ud fra forespørgslen “hr tech europe”. Fordi forespørgslen “hr tech europe” har en 

forholdsvis høj klikrate, vurderede vi at disse nøgleord ville være favorable at inkorporere på 

hjemmesidens forside. HRtechX’s <h1> indeholder nu nøgleordet “HRTECH” og 

hjemmesidens første paragraf lyder således “Join the leading HR & HR Tech conference in 

Europe”. På denne måde prøver vi at inkorporere nøgleord, der har en høj klikrate, for på den 

måde at skabe flere besøgende til hjemmesiden. Af figur 1 ses der hvordan <h1> og den første 

<p> er implementeret i hjemmesidens kode.   

 

 

Figur 1: <h1> og <p> tags, i relation til nøgleord 

 

Ved vores fremgangsmåde og metoder af implementeringen af nøgleord på 

hjemmesiden, har vi kunne se en ændring i HRtechX’s placering for de forskellige 

forespørgsler. Med udgangspunkt i vores regneark (se bilag 5) har vi d. 25. maj opdateret 

hjemmesidens placering ud for de givne nøgleord, hvilket man kan se i tabellen nedenfor. En 

ny kolonne er blevet tilføjet højre i tabellen, hvilket beskriver HRtechX’s hjemmesides nye 

placering af forespørgslerne, efter en periode på næsten to måneder.  

 

Nøgleord Startplacering (4/4/2021) Slutplacering (25/5/2021) 

HR conference Copenhagen 1 side, placering 2 1 side, placering 1 og 2 

HR tech conference 1 side, placering 4 1 side, placering 3 og 4 

HR technology 6 side, placering 2 4 side, placering 7 

HR conference 2021 Ikke på de 10 første sider 6 side, placering 7 

HR københavn konference 1 side, placering 5 3 side, placering 9 
Figur 2: tabel af nøgleord, start- og slutplaceringer 
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Ud fra tabellen kan man se at HRtechX’s hjemmeside har fået en bedre placering, når 

der søges på nøgleordene “HR conference Copenhagen” og “HR tech conference”. Det viser 

sig, at både HRtechX’s hoveddomæne og undermapper har placeret sig inden for de første fem 

resultater. Undermappen er HRtechX/Copenhagen. Tidligere var det kun hoveddomænet 

HRtechX, der var synlig. Samtidig kan man se, at HRtechX er kommet på side 6 ved en søgning 

på nøgleordene “HR conference 2021”, hvor de i april ikke var en del af de første 10 sider. Dog 

kan man også se, at “HR København konference” har fået en dårligere placering, hvilket ikke 

var hensigten.   

Vores formål var at ændre hjemmesidens placering ud fra disse nøgleord. Vi kan ud fra 

tabellen se, at hjemmesiden rangerer højere på Googles søgeresultater nu, end det gjorde før vi 

begyndte at implementere disse nøgleord på hjemmesiden. At hjemmesiden har rykket 

placering, har ikke den store betydning for webtrafik, da rangeringen har rykket sig minimalt. 

Dog viser det os, at der er sket fremgang for vores arbejde med hjemmesidens placering på 

Googles søgeresultater. 

Nøgleord på HRtechX hjemmeside  
Vi har rådgivet HRtechX om hvordan de skulle opbygge strukturen for deres artikler, i 

forbindelse med nyt indhold til hjemmesiden. Der findes flere SEO-metoder, når man skal 

skrive en artikel til en hjemmeside. Ud fra vores teori og litteratur har vi fundet ud af at det er 

vigtigt, at artiklens struktur skaber overblik over artiklens indhold, eksempelvis i form af 

“korrekte” headings, paragraffer og billeder (Richards, 2021). Nøgleord i en artikel skal ikke 

være påtvunget, da dette kan anses som Black Hat-SEO. De nøgleord en hjemmeside skal 

indeholde, skal være naturlige og afspejle artiklens kontekst.  Det er vigtigt at inkorporere de 

relevante nøgleord i artiklens overskrift, da Google vægter disse nøgleord højt ift. artiklens 

indhold. I vores arbejde med HRtechX har vi ikke haft stor fokus på dette, da de i forvejen 

inkluderer relevante nøgleord i artiklens overskrift, der passer til artiklens kontekst.   

Vi har udarbejdet en fremgangsmåde som HRtechX kan følge, når de skriver deres 

artikler. Denne fremgangsmåde har vi vedhæftet i bilag 7. Ved korrekt brug af paragraffer kan 

man give Google en bedre forståelse for, hvad brødteksten handler om. HRtechX prøver nu at 

gøre brug af et eller flere nøgleord i hver paragraf og forsøger at holde paragrafferne mellem 

100-200 ord. Ifølge Yoast (2021), der er et SEO-plugin til WordPress, skal en artikel være over 

1000 ord i alt, men hver paragraf skal indeholde ca. 150 ord. For at forbedre læsevenligheden 

og skabe et bedre overblik over artiklens indhold har vi også opfordret til, at HRtechX benytter 
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sig af billeder og headings, der giver brugeren og Google en bedre forståelse for artiklens 

indhold. Vi har informeret HRtechX om hvordan de skal anvende alt-tags til billeder og 

metabeskrivelser til deres artikler. Metabeskrivelser er uddrag af tekst, der beskriver 

hjemmesidens indhold. Dette indhold ses ikke på hjemmesiden, men på Google under titlen 

(WordStream, u.d.). Vi opfordrede også HRtechX til at linke både internt på hjemmesiden og 

til deres kilder.  

Man kan se et tydeligt skift i hvordan HRtechX har omdannet deres artikelstruktur, i 

deres artikel: The Silent Pandemic: Stress. Can HR Vaccinate Against It? (HRtechX, 2021). 

De nævner et af deres nøgleord “HR”, seks gange i deres fire paragraffer, samt en gang i deres 

titel og <h3>. De gør også brug af billeder med alt-tags og fletter dem ind imellem artiklens 

headings og paragraffer, hvilket giver et overblik over indholdet af hver paragraf for Google. 

PageSpeed  
Vi har foretaget en række ændringer på HRtechX’s hjemmeside, i et forsøg på at 

forbedre deres PageSpeed. For at optimere hjemmesides indlæsningstid valgte vi at anvende 

WordPress plugin W3 Total Cache (BoldGrid, u.d.). Man kan definere et plugin som: “et 

stykke software, der fungerer som en tilføjelse til et andet computerprogram” (Wikipedia, u.d.). 

Brugen af plugins gør det muligt for os at “ændre” koden, selvom vi ikke har teknologiske 

forudsætninger for dette. W3 Total Cache pluginnet komprimerer hjemmesidens kode, samt 

billeder. PageSpeed Insights test af HRtechX hjemmeside er baseret på simuleret data af 

hjemmesiden. Årsagen til dette er, at da vi anvendte PageSpeed Insight var der ikke 

tilstrækkelige brugerdata. Derved er denne test blot et estimat for, hvordan hjemmesidens 

PageSpeed er. Resultatet kan derfor ikke overføres direkte til hvordan reelle brugere af 

HRtechX oplever indlæsningstiderne, men det er en god indikator for brugeroplevelsen 

(Google Developers, u.å.-d). 

I det følgende afsnit gennemgår vi resultaterne af vores optimeringsarbejde hhv. før og 

efter implementeringerne af pluginnet fandt sted. Dertil giver vi også en beskrivelse af de 

parametre, som indgår i PageSpeed Insights analyse af hjemmesiden.   

Før anvendelse af W3 Total Cache 

Før vi implementerede pluginnet, foretog vi en test af hjemmesidens PageSpeed. Her 

påpeger Google at der er flere problematiske parametre når hjemmesiden indlæses. Denne test 

kan ses i figur 3. Figur 4 viser PageSpeed resultatet efter implementeringen af pluginnet.   
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 Figur 3: PageSpeed resultat før optimeringen af hjemmesidens kode og billeder. 

 

Figur 4: PageSpeed resultat efter optimeringen af hjemmesidens kode og billeder. 

 

First Contentful Paint (FCP) 

FCP er et udtryk for den samlede tid det tager, før det første billede eller tekst vises på 

hjemmesiden (Walton, P., 2019a). En FCP-tid under 0,9 sekunder er ønsket, hvoraf FCP-scoren 

vurderes som værende god. En FCP-tid mellem 0,9-1,6 sekunder indikerer en middel score 

(ibid.). Af den først test fremgår det, at FCP-tiden er på 1,2 sekunder. Efter vores 

optimeringsarbejde var FCP-tiden på 1,1 sekunder. Der er altså ikke sket en markant ændring 

i forbindelse med vores optimeringsarbejde. Dog er FCP-tiden tættere på en god score efter 

udførslen af vores optimeringsarbejde. 

Time to Interactive (TTI) 

TTI beskriver tiden det tager, før hjemmesiden er fuldstændig interaktiv. I denne 

kontekst defineres interaktiviteten, som værende det tidspunkt hvor hjemmesiden har indlæst 

alle elementer, der gør at man kan interagere med hjemmesiden (Web.dev, 2019a). Et eksempel 

på en ufuldstændig interaktivitet er, at der er en synlig knap på hjemmesiden hvor denne ikke 

kan klikkes på (ibid.). For at få et godt resultat i TTI-scoren, skal den være på under 2,5 

sekunder. Er TTI-scoren derimod mellem 2,5-4,5 sekunder, vurderes den som værende middel 

(Google Developers, u.å.-e).  Ifølge testen, fra før optimeringen tog det 5,2 sekunder før 

hjemmesiden var fuldstændig interaktiv. I testen efter optimeringsarbejdet fremgik det, at TTI-

scoren er på 3,1 sekunder. TTI-scoren efterlever derfor ikke den anbefalede tid, men er stadig 

forbedret. 
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Speed Index (SI) 

SI måler gennemsnittet for den tid det tager før, hjemmesidens indhold er synlig for 

brugeren. Jo lavere en score en hjemmeside har, jo bedre. Man kan antage at denne score, er 

en form for bedømmelse af hjemmesidens samlet ydeevne og derfor er der mange faktorer der 

har indflydelse på scoren, f.eks. antallet af visuelle elementer på hjemmesiden. Google anser 

en score på under 1,3 sekunder som værende god (Web.dev, 2019b). En SI-score mellem 1,3-

2,3 sekunder indikerer, at scoren er middel (Google Developers, u.å.-e). Af den første test 

fremgår det, at SI-scoren for HRtechX’s hjemmeside er på 2,5 sekunder. SI-scoren var derfor 

dårlig, hvoraf en forbedring af denne er ønsket. Efter optimeringsarbejdet er SI-scoren nu på 

1,8 sekunder. Scoren er fortsat ikke god, men der er sket en markant forbedring. 

Largest Contentful Paint (LCP) 

LCP-scoren indikerer hvor lang tid det tager, før det største element er indlæst og vist 

på hjemmesiden. LCP definerer det største element på siden, som det der er mest synligt, og 

kan både være i form af et billede eller et tekstfelt (Walton, P., 2020b). LCP-scoren er god, 

hvis det største element er indlæst og vist inden de første 1,2 sekunder en bruger tilgår 

hjemmesiden. En LCP-score mellem 1,2-2,4 sekunder indikerer, at scoren er middel (Google 

Developers, u.d.-e). Det første testresultat viste, at LCP-scoren var på 2,1 sekunder. Dette 

resultat fandt vi ikke tilfredsstillende, da scoren er middel. Dertil er LCP-scoren tættere på en 

dårlig score, end på en god score. Derfor er en forbedring af dette resultat ønsket. Efter 

optimeringen af HRtechX’s hjemmeside forekommer LCP-scoren nu på 2,7 sekunder. Dette 

medfører at scoren nu er dårligere, hvilket er uhensigtsmæssigt.   

Cumulative Layout Shift (CLS) 

CLS er en score, som beskriver hvor stabil hjemmesidens visuelle indhold er, samt hvor 

meget af indhold der bevæger sig eller “hopper”. Noget af en hjemmesides indhold kan bevæge 

sig, hvis et billede, tekst eller annonce bliver indlæst senere end resten. Google udregner hvor 

mange gange dele af indholdet uventet bevæger sig (Walton, P., 2020b). Google ser en score 

på 0,1 eller under som værende god, hvilket HRtechX’s hjemmeside har. En score mellem 

0,11-0,25 indikerer, at scoren er middel (Google Developers, u.d.-e). Før vores 

optimeringsarbejde var CLS-scoren på 0,015. Efter optimeringen er den på 0,007.  

Analyse af PageSpeed efter anvendelse af plugin 

Vi formoder at indførslen af W3 Total Cache pluginnet har haft en positive virkning i 

forbindelse med vores SEO-arbejde på HRtechX’s hjemmeside. Da der er flere parametre inden 
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for PageSpeed, ser vi ikke den negative ændring af LCP-scoren, som værende kritisk. 

Derudover er der endnu flere parametre man kan måle på. Da vi kun har simuleret data, kan vi 

dog ikke undersøge de resterende parametre, som laves på baggrund af reelle brugerdata. Vi 

kan ikke konkludere om dette plugin har forbedret hjemmesiden, således at det bemærkes af 

brugeren.  Der er dog stadig sket ændringer i forhold til de forskellige parametre, før og efter 

vores implementering af pluginnet. Da de generelle parametre er forbedret formoder vi, at 

indførslen af pluginnet har haft en positiv effekt på HRtechX’s PageSpeed. Vi havde dog ønske 

om en større målbar effekt af vores arbejde, men samlet set forekommer resultatet 

tilfredsstillende.  

Analyse af brugersegmentet hos HRtechX 
HRtechX’s produkt appellerer til firmaer, der ønsker at opnå en forbedret forståelse for 

hvordan HR kan anvendes på deres arbejdsplads. Joachim Skousen og Oliver Damgaard 

formoder at brugersegmentet på hjemmesiden primært er personer fra virksomheder, som 

ønsker at vide mere om HR. HRtechX’s produkt er også målrettet virksomheder. Dataene fra 

figur 5, 6 og 7 er taget fra Google Analytics.  

 

Figur 5: Oversigt over antal brugere fra d. 8. april – d. 26. maj. 

 

Dataene over antal brugere på HRtechX’s hjemmeside, fra den registrerede periode, 

viser et tydeligt mønster. Man kan se et tydeligt dyk i antal brugere per dag, i weekenderne. I 

weekenderne har HRtechX ca. 20 brugere om dagen, hvorimod der i hverdagen er mellem 50-
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100 brugere om dagen. Dette understøtter vores påstand om, at brugersegmentet hovedsageligt 

består af medarbejdere, der arbejder i hverdagene. De resterende brugere, der benytter sig af 

hjemmesiden i weekenden, formoder vi er dem, der finder HRtechX’s artikler på Google eller 

arbejder i weekenden. Grafen viser, modsat vores intention med samarbejdet, ikke en stigning 

i brugere over den repræsenterede periode. 

 

 

 Figur 6: Oversigt over brugermedium fra d. 8. april – d. 26. Maj. 

 

Brugermedium definerer hvordan brugerne har tilgået hjemmesiden. Et organisk 

søgeresultat er brugere, der har besøgt en hjemmeside, fordi de har fundet hjemmesiden 

relevant for deres forespørgsel (Google Support, u.å.-a). Vi forsøger at øge organiske 

søgeresultater når vi arbejder med SEO. Det arbejde vi har udført i samarbejdet med HRtechX, 

burde derfor gerne vise et højere organisk brugermedium. Efter anvendelsen af SEO-metoder, 

havde vi ikke forventet at dette tal ville være så højt, fordi hjemmesiden ikke har en særlig høj 

rangering.  

Brugermedium “none” refererer til brugere, der benytter sig af bogmærker eller skriver 

URL’en ind i browseren, uden at benytte sig af en søgemaskine eller E-mail. Denne data er 

ofte kaldt “direkte trafik”. Google Analytics ser det som, at brugerne tilgår siden uden nogen 

former for inbound links eller søgemaskiner. “None” er dog misledende, fordi det egentlig 

betyder at Google ikke kan finde brugerens oprindelse (Matelso, u.å.). Google antager altså, at 

den “direkte trafik” kommer fra et bogmærke eller at brugeren selv har skrevet URL’en. Vi 
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undrer os over hvorfor denne kategori er så høj, da vi ikke på forhånd forventede at 21,88% af 

brugerne ville tilgå hjemmesiden på denne måde. Vi er derfor kritiske overfor hvad Google 

anser som værende direkte trafik. Ud fra vores erfaring, er det sjældent denne måde man tilgår 

hjemmesider på. Vi formoder at det ikke er vores egen aktivitet på hjemmesiden, der påvirker 

denne kategori. Vi har anvendt et plugin til hjemmesiden der hedder Analytics Cat. Analytics 

Cat forhindrer at registrerer data til Google Analytics, fra hjemmesidens administratorer 

(Novotny, R. et al., 2021). Vi er dog skeptiske om hvorvidt dette plugin virker korrekt, fordi vi 

kan se et udspring i direkte trafik på de datoer hvor vi selv har redigeret på hjemmesiden.  

Brugermedium “email” er brugere, der tilgår hjemmesiden via E-mails. HRtechX’s 

marketingsteam har sendt E-mails ud til sponsorer, speakers og potentielle klienter. Dette 

betyder at vi i denne periode kan se, at der er 93 brugere der har benyttet sig af links fra mails 

eller nyhedsbreve. Dette tal har vi undret os over, da vi havde forventet en større mængde af 

webtrafik fra E-mails. Dette gjorde vi, fordi vi troede en stor del af HRtechX’s 

forretningsmodel var drevet af E-mail-marketing.  

Vi har i perioden fra d. 8. april til d. 26. maj bemærket, at 49 brugere har besøgt 

hjemmesiden via links fra andre hjemmesider. “Referral” referer til inbound links fra 

hjemmesider, der har linket til HRtechX. HRtechX har kun 15 links, der referer til 

hjemmesiden. 29 ud af de 49 brugere har benyttet sig af LinkedIn, til at besøge hjemmesiden. 

De resterende links til HRtechX kommer fra hjemmesider som vi antager har en lille 

brugerbase, da de højst har to brugere der har benyttet sig af linket. Dette beviser at vi ikke har 

nogle stærke inbound links til hjemmesiden, hvilket ifølge teorien kan have en negativ 

påvirkning på hjemmesidens rangering. Hvis vi antager at PageRank algoritmen stadig har en 

betydning på Googles søgeresultater, har HRtechX derfor et dårligt netværk af inbound links, 

hvilket kan føre til en dårlig rangering.  

Udover at HRtechX prøver at sælge et produkt, så prøver de også at få brugerne til at 

tilgå deres hjemmesiden ved at udgive artikler. Dette gør de ved at skrive og udgive deres egne 

artikler på deres hjemmeside under fanen “News”. Hovedsageligt omhandler artiklerne: HR og 

HR Technology Industry. Google Analytics indeholder et værktøj, som giver indblik i 

brugeradfærden på undermapperne, herunder artiklerne, som tilhører hoveddomænet. 

Nedenfor kan man se en tabel over de ti mest besøgte undermapper på hjemmesiden, i perioden 

d. 8. april til den 27. Maj. Rækkerne i tabellen er nummereret og sat i rækkefølge efter hvor 
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mange, der har besøgt en given undermappe. Her er den første række i tabellen den mest 

besøgte side, hvorefter besøgsantallet af de resterende sider er mindre.  

 

Figur 7: Visninger af de mest besøgte sider fra d. 8. april – d. 26. Maj. 

 

I tabellen er der tre forskellige kolonner. Venstre kolonne “Sidetitel og 

skærmbilledeklasse” indikerer de forskellige sider, der er på hjemmesiden. Højre kolonne 

“Brugere” viser det samlede antal brugere, på en af de givne sider. Den midterste kolonne 

“Visninger” viser antallet af gange en side er tilgået. Gentagne visninger på samme side bliver 

talt med. Man kan f.eks. se i første kolonne, at der har været 383 brugere som har besøgt 

HRtechX’s forside, men at der samtidig har været 601 visninger på denne side. Her kan man 

antage, at nogle af de 383 brugere, har besøgt forsiden gentagne gange.  

Ud fra tabellen kan man se, at seks ud af ti af de mest besøgte sider på HRtechX, er 

deres artikler. Her kan man påpege at der er mange brugere, som muligvis ikke havde en 

intention om at besøge HRtechX’s hjemmeside. Ud fra brugerens forespørgsel, fandt de altså 

en af HRtechX’s artikler og tilgik den. Artiklerne har derfor skabt organisk trafik til 

hjemmesiden. Dette stemmer også overens med regnearket, som Google Search Console har 
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genereret for os (se bilag 6). Her kan man se at de mest anvendte forespørgsler fra brugere, 

som har tilgået HRtechX’s hjemmeside, er forespørgsler der indeholder de samme nøgleord 

som fremgår i artiklerne. Eksempler fra regnearket er forespørgslerne “signs you don’t fit in at 

work” og “work ethic interview questions”, der begge er placeret i toppen af regnearket (ibid.). 

Disse forespørgsler indeholder nøgleord, der matcher nøgleordene fra de to mest besøgte 

hjemmesider på HRtechX’s hjemmeside. Dette kan være en af årsagerne til, at artiklerne bliver 

vist som søgeresultater. 

Delkonklusion 
SEO er metoder som man kan benytte sig af, for at forsøge at få en høj rangering på 

søgemaskiner. Det er anerkendt at der findes forskellige former for SEO som man kan anvende 

på en hjemmeside. I dette afsnit har vi berørt nogle af de metoder som vi har anvendt på 

HRtechX’s hjemmeside. SEO er relevant for at forsøge at gøre en hjemmeside hurtigere eller 

mere brugervenlig. Der er mange former for SEO som vi ikke har berørt i dette afsnit, der vil 

gøre en hjemmeside lettere at benytte som bruger. Det varierer fra hver hjemmeside hvilke 

SEO-metoder, der kan anvendes da hjemmesider har forskellige formål. Appellere man til et 

bestemt brugersegment, som vi gør med HRtechX, har vi f.eks. vurderet at der ikke har været 

et behov for at have flere forskellige sprogindstillinger på hjemmesiden. HRtechX appellerer 

til et brugersegment, der består af dansk- og/eller engelsktalende individer eller virksomheder, 

hvilket har ført til at vi har vurderet at denne SEO-metode ikke er relevant. PageSpeed er 

relevant for alle HRtechX’s hjemmesider, da vi har vurderet at disse parametre kan optimeres, 

hvilket skaber en bedre brugeroplevelse. Dette sker konkret via hurtigere indlæsningstider af 

hjemmesiden, hvilket kan sammenkobles med en forbedret PageSpeed. Dog er det værd at 

nævne, at vores analyse er baseret på resultater som vi har opnået igennem en periode på to 

måneder. Generelt kan man først se resultater for SEO efter seks måneder (Swati et al., 2013).  

Diskussion 
I dette afsnit ønsker vi på baggrund af vores analyse at diskutere effekten af SEO. Vi 

vil blandt andet diskutere, hvordan man optimerer sin hjemmeside, når man ikke ved hvilke 

algoritmer der stadig er i brug, især i forhold til algoritmen PageRank. Derudover vil vi i 

forlængelse af trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter, diskutere om Google egentlig er neutral 

i deres søgeresultater og hvilken effekt dette har. Til sidst vil vi diskutere Googles subjektive 

søgeresultater og hvordan dette påvirker brugerens tilgang til information på Google.  
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Googles subjektive søgeresultater  
I dette afsnit ønsker vi at diskutere de til- og utilsigtede konsekvenser af Googles 

subjektive søgeresultater. Fra Googles synspunkt kan der argumenteres for, at det er en tilsigtet 

konsekvens, at Google ser på ens tidligere søgehistorik samt andet personlige data, men at dette 

for brugeren er en utilsigtet konsekvens. For er brugerne af Google egentligt klar over hvor 

meget Google ved om ens privatliv?  

Googles formål er at lave “the perfect search engine which it defines as something that 

understands exactly what you mean and gives you back exactly what you want” (Carr, 2020). 

Det betyder at Google vil lave den perfekte søgemaskine til brugeren med de mest passende 

søgeresultater til brugerne. Umiddelbart lyder dette som noget brugerne af Googles 

søgemaskine er interesseret i, da man ønsker de mest passende søgeresultater til ens 

forespørgsel. Dog betyder dette, at søgeresultaterne på Google er subjektive og alle får 

forskellige søgeresultater, da resultaterne blandt andet er baseret på søgehistorik, ens lokation 

og det man ellers har foretaget sig på sine Google konti (Web Solutions of America, 2015).  

Google prøver at analysere brugerens søgehistorik, for at have mulighed for at skabe et 

mønster ud fra ens tidligere søgninger. I 2009 indførte Google personaliserede søgninger, til 

alle der benyttede sig af deres søgemaskine. Google benytter søgehistorikken fra de sidste 180 

dage, som er tilknyttet en cookie i brugerens browser (ibid.). Dette gør sig ikke kun gældende 

for brugere med en Google konto, men for alle der benytter sig af Googles søgemaskine. 

Samtidig benytter Google sig af brugerens IP-adresse til at personalisere søgeresultater, samt 

de demografiske oplysninger som alder og køn, man f.eks. har oplyst i forbindelse med sin 

Gmail eller andre Googles-produkter (Maksimava, 2017). Det er altså tydeligt at Google ved 

meget om deres brugere og derfor har mulighed for at personliggøre søgeresultaterne. Dette 

betyder også at brugerne af Google ikke får de samme søgeresultater, selvom de indtaster den 

samme forespørgsel. Netop fordi søgeresultaterne er påvirket af både lokation, søgehistorik og 

demografisk data.   

Man kan argumentere for at de personlige søgeresultater kan være både positive og 

negative. Positivt set handler det om, at man i forbindelse med f.eks. en søgning på “bedste 

indiske restauranter” ikke ønsker at få Århus’ bedste indiske restauranter hvis man befinder sig 

i København. Her er det en fordel at Google benytter sig af ens lokation til at besvare 

forespørgslen. Baseret på de oplysninger Google har om brugeren, er de gode til at give 

relevante resultater. Det er dog værd at huske på, at de netop er subjektive og personlige. Kan 
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man derfor være sikker på, at Google altid leverer det korrekte svar? Og kan man overhovedet 

forvente dét af en søgemaskine? Noget af det Google især bliver kritiseret for, er netop at de 

lagrer personlige oplysninger som de blandt andet kan bruge til at lave målrettede annoncer. 

Forbrugerrådet anmeldte i 2017 Google til Datatilsynet, fordi de mente at Google brød 

persondataloven. I persondataloven står der, at “data ikke må indsamles i større mængder, end 

hvad der ses som nødvendigt og proportionelt i forhold til dataens brug” (Gjøl, 2017). Og det 

er dette Forbrugerrådet kritiserer, fordi de mener at Google gemmer oplysningerne i for lang 

tid. Samtidig mener Forbrugerrådet ikke at der er nok gennemsigtighed, om hvordan brugerne 

aktivt selv skal gå ind og sige nej til at Google benytter ens oplysninger, samt slette tidligere 

gemte oplysninger. De mener at det kan udgøre en sikkerhedsrisiko og være en krænkelse af 

forbrugernes privatliv (ibid.). 

Én af de største onlinesikkerhedsfirmaer i verden Avast, forklarer at Google ikke kun 

kender vores demografiske oplysninger på baggrund af det vi selv indtaster i forbindelse med 

f.eks. oprettelsen af en Google-konto, men at de også ved hvad der foregår i vores liv på 

baggrund af vores Google-søgninger. Google har mulighed for at gætte vores ægteskabsstatus, 

hvor glad man er for sit job og om man har problemer med sin vægt, hvilket alt sammen er 

baseret på de søgninger man har indtastet på Google (Avast, u.å.). Selvom Googles omfattende 

indsamling af persondata kritiseres af både forbrugerrådet og Avast, tjener det to formål: at 

give brugerne en bedre oplevelse, samt at tjene penge på denne praksis i form af målrettede 

annoncer. Her kan man altså påpege, hvordan en omfattende indsamling af persondata giver et 

bedre søgeresultat for brugeren. Er de subjektive søgeresultater derfor lavet til at forbedre 

brugerens forespørgsler, eller til at gavne deres egen indtjening ved indsamling af persondata? 

Det er ikke kun Forbrugerrådet, der har lagt sag an mod Google. I 2020 lagde 11 

delstater i USA, samt det amerikanske justitsministerium, sag an mod Google, da de beskyldte 

Google for at indgå i en ulovlig reklameaftale med Apple. Beskyldningerne gik på, at Google 

misbrugte sin dominans til at holde andre konkurrenter nede. Det betyder at Google skulle have 

indgået en aftale med Apple, om at bruge Google som standardsøgemaskinen på Apples 

enheder. Derudover havde de et krav til andre mobilproducenter, som omhandlede at hvis de 

vil gøre brug af Googles styresystem, Android, skal de også benytte sig af Googles 

søgemaskine som standard (Bostrup, 2020). Årsagen til at dette er problematisk er, at man ikke 

ønsker at Google skal blive for magtfuld. Som et resultat af denne aftale har Google mulighed 

for at fylde søgeresultaterne med fortsat flere betalte annoncer og det skulle efter sigende gøre 
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søgeresultaterne mindre relevante og brugbare (ibid.). Dog afviser Google dette, da de mener 

at brugerne benytter Google “fordi de gerne vil, ikke fordi de bliver tvunget til det eller fordi 

de ikke kan finde alternativer” (ibid.). 

Er Google neutral? Et etisk aspekt 
Med udviklingen og stigning af Google som søgemaskine, er en stor mængde af 

information blevet tilgængelig. Flere medier og hjemmesider censurer og tager et bestemt 

politisk standpunkt, som kan manipulere brugernes holdninger og adgang til information. 

Umiddelbart tænkes det at søgemaskiner og andre medier er neutrale. Al information er 

tilgængelig og man kan finde gode argumenter fra mange forskellige kilder.  

Den 8. januar 2021 blev Donald Trump suspenderet fra platformen Twitter. Twitter 

forklarede at grundlaget for dette var på baggrund af hans tweets, der opfodrede befolkningen 

til at storme den amerikanske kongres (Twitter, 2021). Det er tydeligt at Twitter ikke er neutral 

i dette tilfælde, når de vælger at suspendere en tidligere præsident fra deres platform. Nogle 

ville måske beskrive dette som en form for magtmanipulation, eller en censurering overfor 

bestemte politiske holdninger.   

Twitter er ikke det samme som Google, dog er det stadig interessant at undersøge om 

Google også tager disse tiltag. I den akademiske artikel Esse est indicato in Google: Ethical 

and Political Issues in Search Engines (2005) af Lawrence M. Hinman, bliver der sat fokus på 

netop dette. Det første eksempel Hinman kommer med, er de omtalte billeder taget i et fængsel 

i Abu Ghraib, Irak omkring 2004. Billederne viser voldsom tortur af de indsatte (McKelvey, 

2018). Billederne blev i 2005 fjernet fra Googles billedsøgning.  Hinman skrev en E-mail til 

Google og spurgte om billederne var blevet fjernet fra Google på baggrund af politiske 

bagtanker. Til dette svarede Google, at de ikke havde fjernet billederne, men at deres indeks 

blot var blevet opdateret og der derfor var kommet nye og mere “relevante” billeder, når man 

søgte på torturbillederne. Det interessante er at disse billeder har mange inbound links, da de 

er blevet refereret til, af større mediehuse. I teorien burde de derfor i 2005 have været placeret 

højere på Googles billedsøgning, netop på baggrund af PageRank algoritmen (Hinman, 2005). 

Søger man på billederne i dag kan man finde dem på Google igen, men der er en stor usikkerhed 

om hvorfor de nu er tilbage. Samtidig vides det heller ikke med sikkerhed om billederne blev 

fjernet, netop fordi Googles indeks blev opdateret eller om det var censurering fra Google 

(ibid.).  
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Spørgsmålet om Googles neutralitet skal også ses i lyset af deres kapitalistiske virke. 

Google kan næppe anses som en NGO og deres forretningsmodel er baseret på økonomiske 

incitamenter. Af gode grunde er dette ikke noget, som de åbenlyst argumenterer for. Deres 

nyere fokus på brugeroplevelsen og rangeringen giver et indtryk af, at deres søgemaskine skal 

tjene den enkeltes interesser. Isoleret set er den enkeltes interesse ikke nødvendigvis væsentlig 

for Google, men derimod skal det måske anses som en samlet interesse for brugeroplevelsen. 

Med dette afskriver man derfor de enkeltes konkrete eller potentielle interesser, for et givent 

søgeresultat. Et eksempel heraf er det førnævnte billede fra det irakiske fængsel, som blev 

fjernet fra søgeresultatet. Denne hændelse er, for nogle brugere, et ønskeligt resultat. For andre 

forekommer det som en uhensigtsmæssig beslutning, hvoraf den frie tilgængelig information 

indskrænkes. Neutralitetsspørgsmålet er fortsat udfordret af hvordan, og af hvem, der skal 

fastsætte rammen for neutrale søgeresultater. I et tænkt scenarie kunne vi antage, at Google 

forsøgte at implementere denne ændring. Dette vil påkræve en ændring i én eller flere af deres 

eksisterende algoritmer og dermed er en menneskelig intervention formentligt en 

nødvendighed. Hvorvidt den menneskelige intervention er inhabil, er et interessant dilemma. 

Dette åbner op for en interessant debat om censurering på Google, samt om man 

egentlig kan stole på de søgeresultater som forekommer. Mange opnår deres viden på 

internettet og det er derfor relevant at undersøge om Google er neutral. Men kan Google 

overhovedet forholde sig neutrale og vil man i fremtiden skulle vælge sin søgemaskine ud fra 

ens holdninger? 

Der er også snak om at Google har en såkaldt blacklist. En blacklist er en liste der laves, 

som omhandler ord, personer, hjemmesider eller emner som bør undgås eller som ikke er 

accepteret (Cambridge Dictionary, 2021). Hvis man f.eks. søger på ord i Googles søgefelt, 

kommer der søgeforslag frem, der er baseret på hvad Google tror man vil søge på. Dog 

forekommer der ingen søgeforslag, hvis man søger på bandeord. Dette beskrives i en artikel 

fra US News (2016). Journalisten har prøvet at skrive flere forskellige bandeord i søgefeltet, 

men uden held om et forslag fra Google, om hvad de gerne vil finde med disse bandeord. Dog 

kan det tænkes at der også er stor forskel på, om man søger på disse blacklistede emner i 

forskellige lande (Epstein, 2016).  

I forlængelse af præsidentvalget i USA har der været en stor diskussion omhandlende 

manipulation på Google. Dette kaldes “Search Engine Manipulation Effect”, også kendt som 

SEME. Præsidentvalg bliver ofte afgjort ud fra små procentvise forskelle og Google kan være 
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med til at manipulere borgere til at stemme, samt hvad de skal stemme på. Fordi søgemaskiner 

ikke er reguleret af nogen offentlige instanser, kan søgemaskinerne være med til at manipulere 

borgerne til at stemme på noget bestemt ud fra deres søgeresultater og hvordan de er rangeret 

(Epstein & Robertson, 2015 s. 1). Det er tydeligt at Google har meget magt. Dog er det uvist 

om Google bruger denne magt til at pege os i bestemte retninger, ved at vise specifik 

information eller censurer andet. Hvis Googles søgninger er subjektive, så er det klart at det er 

svært at få adgang til ny information, da man hele tiden bliver mødt med den information som 

passer bedst til ens interesser og holdninger, hvilket ikke gør vores viden og information fra 

Google særlig nuanceret. Et eksempel på SEME sås blandt andet i USA under præsidentvalget 

i 2016, hvor Cambridge Analytica udnyttede information fra Facebook til at manipulere 

borgere, der var usikre på om de ville stemme eller ej. Cambridge Analytica gjorde brug af 

målrettede annoncer mod disse borgere, for at manipulere dem til at stemme, samt påvirkede 

hvem de skulle stemme på (Cadwalladr et al., 2018).  

Alt i alt, ser det ud som om at mange brugere af Google og andre søgemaskiner, udnytter 

muligheden til at manipulere folks holdninger. Man kan derfor argumentere for, at det ikke 

nødvendigvis er Google, der ikke er neutrale. Brugerne af Google er dog partiske og viser deres 

holdninger på søgemaskinen. Det vides dog ikke om Google er neutrale eller ej. 

Søgemaskineoptimering i forhold til Googles algoritmer 
Som fremlagt anvender Google samtlige rangeringsfaktorer og dertilhørende 

rangerings-algoritmer. Vi har i denne forbindelse redegjort for PageRank, RankBrain og 

PageSpeed, der blandt andet ligger til grundlag for Googles rangering af hjemmesider. Et 

uopklaret spørgsmål er fortsat i hvilken grad disse algoritmer påvirker det endelige 

søgeresultat.  

Som tidligere nævnt er vi usikre på, hvorvidt PageRank algoritmen stadig anvendes i 

praksis. Dette spørgsmål er interessant, da Google netop blev skabt på baggrund af denne 

algoritme. Spørgsmålet omkring PageRanks betydning for søgeresultatet, var derfor også 

gennemgående i vores kvalitative interviews. 

I vores interview med Thore Husfeldt spurgte vi ind til, hvilken betydning PageRank 

algoritmen har i dag. Ifølge Thore er PageRank algoritmen absolut ikke lige så vigtig længere. 

Han påpeger at søgeresultaterne i dag er subjektive, hvoraf en primær rangering på baggrund 

af PageRank algoritmen ikke er sandsynlig. Hertil understreger Thore, hvordan PageRank 
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algoritmen rangerer søgeresultaterne på baggrund af in- og outbound links. Da PageRank var 

den eneste algoritme til rangering, var subjektive søgeresultater ikke en mulighed pga. 

PageRank algoritmen. I dag er søgeresultatet overvejende påvirket af andre rangeringsfaktorer, 

som netop skal understøtte den subjektive tilgang til rangering (se bilag 3). Samtidig nævner 

Thore også, at SEO nu til dags derfor er informeret gætværk: “Det er informeret gætværk. Det 

er et våbenkapløb. Så snart du har fundet noget der fejlagtigt øger din succes, så vil der sidde 

en fyr i Palo Alto og ændre i tre linjers kode for at klemme det ned igen” (ibid.). Han påstår 

derfor, at man i dag ikke har de samme muligheder for at lave SEO på en hjemmeside. Dette 

er grundet de subjektive søgeresultater og fordi at det er i Googles intention, at formindske 

chancerne for at udføre SEO (ibid.). 

Googles fokus på subjektive søgeresultater understreges af RankBrain algoritmen, da 

denne algoritme som førnævnt, fortolker brugerens forespørgsel. Her ses der et tydeligt skel 

fra PageRank algoritmen, som netop ikke tager søgekonteksten i betragtning. Man kan 

argumentere for, at RankBrain algoritmen giver et mere tilfredsstillende søgeresultat for 

brugerne. Dog kan man også argumentere for, at denne ændring besværliggør udførslen af 

SEO, da der er flere forskellige rangeringsfaktorer i spil.  

Der rejser sig endnu et spørgsmål hvad angår SEO: for hvordan optimerer man en given 

hjemmeside, når søgemaskinens algoritmer er under konstant forandring? Dertil er det også en 

udfordring, at man ikke ved hvilke algoritmer der er væsentlige. Skal fokusset være rettet mod 

optimering af hjemmesidens indlæsningstid, implementering af nøgleord, in- og outbound links 

eller tilpasning af hjemmesidens HTML-kode? Eller skal man fokusere på helt andre faktorer? 

I takt med den øgede kompleksitet af søgemaskinens algoritmer, er SEO blevet markant 

vanskeligere. Fra et andet perspektiv er det måske mere retvisende at påpege, hvordan SEO er 

blevet lettere tilgængeligt. Google tilbyder fortsat flere værktøjer, der fungerer som et 

supplement til arbejdet med SEO. Et eksempel herpå er Google Search Console, som vi 

tidligere har beskrevet. Da PageRank var den eneste rangeringsfaktor, var det “simpelt” at 

foretage SEO. En hjemmeside blev rangeret højere, hvis den havde flere inbound links. Denne 

proces kan anskues som værende kompliceret, grundet anskaffelsen af inbound links. Man 

kunne selvfølgelig kontakte andre hjemmesideejere og hertil kunne man efterspørge et inbound 

link. Resultatet af denne tilgang afhænger derfor af andre hjemmesideejere.  

Vender vi tilbage til PageSpeed algoritmen kan der argumenteres for, at denne 

rangeringsfaktor er lettere tilgængelig. Årsagen til dette er, at algoritmen “blot” kræver en 
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teknisk kunnen. Dermed er denne tilgang ikke afhængig af andres hjemmesiders ønske om 

inbound links til din hjemmeside. Anderledes ser det dog ud i relation til RankBrain algoritmen, 

som bidrager til subjektive søgeresultater. Man kan argumentere for, at det i dag er svære at 

udføre SEO fordi, der er i forbindelse med RankBrain algoritmen er kommet flere 

rangeringsfaktorer på spil. Dog betyder dette, at man kan formode at søgeresultaterne bliver 

mere relevante for brugerne netop fordi de bliver mere subjektive.  

Designløsning 
I dette afsnit vil vi med udgangspunkt i arbejdet med HRtechX evaluere vores SEO-

arbejde. På baggrund af dette vil vi komme med en designløsning og visuel præsentation til 

Basis Projekt 2, i form af en SEO-guide. Guiden består af aspekter vi mener, er vigtige for 

udførslen af SEO. 

Evaluering  
Ved arbejdet med HRtechX’s hjemmeside, benyttede vi os løbende af den iterative 

designproces. Vi har i denne anledning arbejdet kontinuerligt med at forbedre hjemmesidens 

placering på Google. Ved at gennemgå og evaluere de forskellige SEO-ændringer vi har 

foretaget på hjemmesiden, har vi løbende kunne forbedre dem. Samarbejdet med HRtechX har 

foregået således, at vi regelmæssigt har været i kontakt med deres kommunikationsteam. I 

forlængelse af vores indsamlede viden om SEO-metoder, har kommunikationen været en 

afgørende faktor for ændringerne vi har foretaget på hjemmesiden. Vi har løbende bedømt, 

hvilke mål vi i fællesskab ville opnå på hjemmesiden. Vores fokus var primært at skabe en 

forståelse for hvordan SEO virker i praksis, hvorimod HRtechX’s mål var at opnå en stigning 

i organisk webtrafik.  

Den iterative designproces har været væsentlig for begge parter, for forståelsen af de 

inddragede SEO-metoder, samt deres virkning. Derudover har samarbejdet og processen givet 

os indsigt i deres virksomhed, som har hjulpet med at vurdere hvilke SEO-metoder vi anskuede 

som værende relevante, samt hvordan de skulle udføres. Gennem de sidste måneder har vi 

beskrevet vores arbejdsproces i en dagbog, som fremgår af bilag 8. Dagbogen beskriver alle de 

tekniske ændringer vi har foretaget på HRtechX’s hjemmeside. Joachim Skousen, direktør for 

HRtechX, reflekterer i bilag 9 over hvordan samarbejdet har forløbet, samt hans holdninger til 

det SEO-arbejde vi har udført på hjemmesiden.  
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Guide til udførslen af søgemaskineoptimering 
Ved brug af teori om søgemaskiner og SEO-metoder har vi udviklet en designløsning, 

der har til formål at kunne bruges som en guide til hvordan SEO kan udføres i praksis. 

Hensigten med SEO-guiden er, at virksomheder, organisationer eller individer kan benytte sig 

af den visuelle poster, til at optimere deres hjemmeside. De seks emner som guiden tager 

udgangspunkt i, behøver man ikke nogen tekniske forudsætninger for at kunne arbejde med. 

Guiden har vi designet på en måde, så den er let at forstå for begyndere og personer uden 

erfaring inden for hjemmesidedesign eller SEO. Den går derfor ikke i dybden med 

komplicerede SEO-metoder, men tager udgangspunkt i de metoder vi har benyttet os af i dette 

projekt. 

 

Bilag 10: Produkt ifm. BP2-projekt 
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Delkonklusion 
Ud fra vores samarbejde med HRtechX har vi med vores empiri om SEO lavet en guide, 

der har til hensigt at kunne beskrive nogle SEO-metoder man kan gøre brug af. Guiden 

indeholder seks væsentlige trin, som vi har benyttet os af i vores samarbejde. Guiden er også 

anvendelig for hvilken som helst hjemmesideindehaver. Vores SEO-guide er også skabt på 

baggrund af den iterative designproces, hvor vi har fået ny viden for hver ændring vi har 

foretaget på HRtechX’s hjemmeside. 

Konklusion 
Gennem dette projekt kan man konkludere, at søgemaskineoptimering kan have en 

positiv virkning på stigningen af webtrafik, samt hjemmesiders placering på Google. Dette 

understreges i samarbejdet med HRtechX, hvor vi havde mulighed for at udføre 

søgemaskineoptimering på deres hjemmeside. Dog er det værd at nævne, at man ikke kan 

garantere virkningen af søgemaskineoptimering blandt andet fordi, der ikke findes et 

endegyldigt facit for hvordan det udføres. Vi har gennem samarbejdet med HRtechX ikke haft 

muligheden for at analysere om Pay-Per-Click annoncer ville have en effekt på HRtechX’s 

hjemmeside. Dog kan vi med udgangspunkt i Kritzinge & Weideman, (2015) undersøgelse 

konkludere, at SEO burde være mest omkostningseffektivt, da det kan udføres gratis, hvis man 

skaber en forståelse for emnet.   

Vi har undersøgt Googles historie og kan konkludere, at søgemaskinen er i konstant 

udvikling. Udviklingen medfølger ændringer i Googles algoritmer, der kan påvirke måden man 

udfører søgemaskineoptimering på. Samtidig ønsker Google at skabe subjektive søgeresultater, 

hvilken kan have en påvirkning på udførelsen af søgemaskineoptimering. Dette kan derfor 

betyde, at vores visuelle søgemaskineoptimerings guide potentielt kan blive irrelevant i 

fremtiden. 

Perspektivering  
I dette afsnit vil vi perspektivere til fremtidens søgemaskiner og hvordan dette vil 

påvirke fremtidens SEO, med udgangspunkt i trin 6: Drivkræfter og barrierer for udbredelsen 

af teknologier (Christensen, T.B., 27.11.2020, egne noter). Dette trin er relevant da vi ønsker 

at undersøge innovationen af søgemaskinerne, samt udviklingen af SEO på baggrund af dette.   
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I artiklen The Future of Search with Artificial Intelligence (2021), beskrives de 

moderne søgemaskiner som “answer engines” i stedet for “search engines”. Årsagen til dette 

er, at søgemaskinerne i fortsat større grad gør brug af kunstig intelligens. Kunstig intelligens 

skal forbedre søgemaskinernes mulighed for at forstå konteksten bag søgningen. Som forklaret 

gennem rapporten var søgemaskinen, Google, baseret på PageRank algoritmen.  I dag består 

Googles rangeringsalgoritme af flere elementer såsom, persondata og machine learning, hvilket 

resulterer i subjektive søgeresultater. Der er god grund til at tro, at søgemaskiner vil udvikle 

sig i fremtiden. Formålet vil således være at sørge for, at søgemaskinen i en højre grad afspejler 

intentionen bag søgningen (Artefact, 2021). 

I takt med at andre teknologier som TV, tablets og stemmeassistenter bliver udviklet og 

forbedret, vil søgemaskiner i højere grad også blive end del af disse teknologier. I artiklen the 

Future of Search (2019) er forventningen for fremtidens søgemaskiner, at de bliver inkorporeret 

i teknologien. F.eks. Kunne man spørge sit TV: “vis mig fem blå T-shirts jeg kan købe” 

(Williams, 2019) hvorefter ens TV, ved hjælp af en søgemaskine, ville vise et resultat af dette. 

Et andet eksempel er at man via stemmesøgning på Google Maps, kan få rutevejledningen 

“sendt” direkte til sin bil. Dermed skal brugeren ikke begynde at søge på navigationer, når de 

sidder i bilen (ibid.). Google opfatter dem selv som en service og de prøver derfor konstant at 

gøre livet “lettere” for brugerne, samt sørge for at brugerne sparer tid. I kurset Design & 

Konstruktion (2021) lærte vi vigtigheden i, at man skal designe brugbare løsninger. Derfor kan 

det antages, at moderne teknologier bliver udviklet med motivation for at gøre det så let for 

brugeren som muligt (Williams, 2019). 

Samtidig er måden vi søger på også ved at ændre sig. Da stemmeassistenter såsom 

Googles “Google Nest” og Amazons “Alexa” bliver mere udbredt, foregår søgningerne i dag i 

højere grad via stemmesøgninger end på skrift.  Business.in (2020) beskriver i artiklen “The 

Future Of Voice Search And What It Means For Business” hvordan man havde en forventning 

om, at stemmesøgninger ville udgøre 50% af alle søgninger i 2020. At man er begyndt at gøre 

brug af stemmesøgninger, har også en betydning for hvordan man skal udføre SEO. En skriftlig 

søgning på Google er anderledes end hvis man gør brug af en stemmesøgning. Det betyder at 

måden man udfører SEO på, fremover vil afvige fra den nuværende tilgang (Iyer, 2020). Et 

eksempel på forskellen mellem skriftlige- og stemmesøgninger er, at man på skrift vil skrive 

“recipes for fried chicken”, hvor man f.eks. til sin Google Nest vil sige “show me recipes for 

fried chicken” (Storm, 2020). Man er derfor nødt til at have dette aspekt i mente, hvis man skal 
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udføre SEO i fremtiden. Dette kan altså betyde, at vores SEO-guide måske ikke vil være 

relevant i fremtiden, da vi ikke har overvejet dette aspekt.  
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