
// WEBDAGEN

Netværksrunde: 
Få værdifuld viden om 
brugerne fra søgemaskinen 
på dit website



// WEBDAGEN

• Kort introduktion
Thomas Petersen, Webdagen

• To korte indlæg
Anne Larsen, webkoordinator, Danmarks Statistik
Camilla Nørgaard Christensen, Cludo

Byd undervejs ind med jeres egne erfaringer og 
udfordringer!



// WEBDAGEN

Site Search: Den interne søgemaskine



// WEBDAGEN

Site Search: 
Brugerne fortæller os
med deres egne ord, 
hvad de har brug for



// WEBDAGEN Lytter vi?



// WEBDAGEN

Hvordan kan man bruge data fra 
site search til at forbedre 
indholdet på sin hjemmeside?



// WEBDAGEN

Hvor mange af jer 
kigger jævnligt på 
jeres site search data



// WEBDAGEN

”
Der er alligevel aldrig nogen, der 

bruger den interne søgemaskine

¯\_(ツ)_/¯



// WEBDAGEN

700.000 søgninger på 1 år
På Københavns Kommunes hjemmeside



// WEBDAGEN

Det er ikke data, vi mangler …



// WEBDAGEN

• Hvordan kan man praktisk gribe opgaven 
an med at analysere data fra site search?

• Hvad skal man især kigge efter i 
søgeresultaterne, og hvordan skal man 
handle på det? 



Dine brugere taler til 
dig gennem søgefeltet 
- lytter du til dem?

Sådan forbedrer du 
brugeroplevelsen på din 
hjemmeside med hjælp fra 
din søgeaktivitet



• Cludo er leverandør af interne 
søgeløsninger med base i København 
og Minneapolis

• Cludo er ikke bygget til udviklere –
men henvender sig til den 
indholdsansvarlige

• Cludo kombinerer funktionalitet og 
indsigter – for din søgning er først rigtig 
god, når du har mulighed for at overvåge 
og reagere på aktiviteten

Hvem er Cludo?



Derfor skal du lægge
(mere) energi i din søgning

• Dine besøgende bruger den. Cirka 50% af 
brugere i dag foretrækker at benytte 
søgefeltet frem for navigationen.

• Indfri deres forventninger. Hvis oplevelsen 
med din søgefunktion ikke lever op til dine 
brugeres forventninger, risikerer du at miste 
dem.

• Mindre manuel support. Gennem 
optimering af din søgeløsning kan du spare 
tid og penge på kundeservice.

Der er ikke noget sted på 
din hjemmeside, hvor du 
kan lære mere om dine 
brugere, end gennem 

deres søgeaktivitet



• Søgninger uden resultat
Actions: Tilpasning af indhold, stavefejl, 
synonymer

• Ineffektive søgninger (lav CTR)
Actions: Manuel prioritering af resultater eller 
tilpasning af indhold

• Sider, der søges fra
Actions: Tilpasning af indhold (brugerens 
forventninger til siden)

• Mest populære søgninger
Actions: Brug indsigterne, når du skal tilpasse 
forside og navigation

Søgeaktivitet, du 
bør holde øje med 
– og reagere på



En søgning på ”influenza 
vaccination 2021” giver 0 

resultater. Har vi helt glemt 
influenza i skyggen af 

coronavirus?



Forsøgt fremsøgt 12 
gange den seneste 
måned, uden der er 
blevet klikket på et 

resultat



Mange har stået på 
siden ”Borgercenter”, 

da de søgte efter 
”afhentning af pas”

Ingen resultater er 
relevante for søgningen. 

Hvordan løser vi det?

Hvis indholdet 
eksisterer: 

Siderangering

Hvis indholdet ikke 
eksisterer: Oprettelse af 

indhold eller banner



Flere har søgt efter ”borgerservice”, da de stod på 
kontaktsiden. Det fortæller os, at brugeren havde 

haft en forventning om, at de kunne finde 
information om Borgerservice på denne side – men 

de foretog en søgning i stedet for.



De mest populære søgninger fortæller os noget om, 
hvad der trender blandt brugerne. Brug denne 

information som et bidrag til din generelle 
indholdsstrategi, eller gør oplevelsen med disse 

søgninger endnu bedre vha. f.eks. siderangeringer, 
synonymer eller bnanere.



Fra indsigt til handling
Kom godt i gang med at tage datadrevne beslutninger om dit indhold

Søgning
Brug indsigterne fra din søgning til at forbedre netop denne.

• Opret synonymer for at forbinde søgeord – dine brugere
formulerer sig forskelligt!

• Opret stavefejl for at gribe de brugere, der laver stave-
eller tastefejl.

• Brug bannere, når du har behov for at præsentere dine 
brugere for relevant og aktuel information med ekstra 
blikfang.

• Benyt boostings og rangeringer, når du har behov for 
at påvirke algoritmen og have mere kontrol over de 
resultater, dine brugere præsenteres for.

Indhold
Sørg for, at dit indhold reflekterer brugernes forventninger.

• Tilpas dit indhold til brugernes søgeaktivitet. Har dine 
brugere f.eks. søgt efter “kontakt” fra supportsiden?

• Leder dine brugere efter indhold, der (endnu) ikke
eksisterer på dit site?

• Brug din metadata – sørg for at keywords, 
metabeskrivelser mv. afspejler de søgeord, brugerne 
kunne finde på at bruge for at komme frem til siden. 
Således vil oplevelsen med din søgefunktion blive mere 
relevant.



Spørgsmål?

Dine brugere taler til 
dig gennem din søgning 

– lytter du til dem?



Søgning på dst.dk

Anne Larsen
Webkoordinator
Danmarks Statistik



To primære kanaler

Dst.dk

▪ Bearbejdet indhold til alle 
interesserede

▪ Nyheder, analyser, nyhedsbreve, 
dokumentation og metode

▪ Indberetning af data

Statistikbanken.dk

▪ Indgang for fagpersoner og 
analytikere

▪ Milliarder af tal

▪ Mulighed for at trække tal ud til excel, 
lave grafer, landkort mv.



Lidt statistik…

▪ 100.000 søgninger om måneden

▪ 15 % søger fra en mobil

▪ 8 % af søgningerne giver 0 resultater
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Hvad søger brugerne efter?

BNP

navne

kriminalitet

arbejdsløshed

inflation
sociale medier

nettoprisindeks
corona

løn
selvmord

navn

hvor mange hedder

indkomst

dødsfald

befolkning

sofie

emil
ledighed

stress

eksport



Søgeteam

Mødes 1 time hver 14. dag. Vi kigger på:

▪ Søgeord uden resultater

▪ Søgeord, der trender

▪ Kvaliteten af søgeresultater

▪ Forbedringer af søgefunktionen

Vi samarbejder med: Statistikproducenter, informationsservice, presse mv.

Webkoordinator Informationsspecialist Webredaktør



Eksempler



Søgeord uden resultater

Eksempel:

▪ Almindeligt ord i medier og daglig tale. Ikke en term, der bruges i Danmarks 
Statistiks produktion

▪ Vi opretter synonym til fagtermen ”blankolån”

”Kviklån”



Søgeord, der trender

Eksempel:

”Mink”
▪ Vi kunne se i søgestatistikken, at søgning på ”mink” var i stigning

▪ Da det var en stor sag i medierne, skrev Presse en artikel om minkbranchen 
– blev årets mest læste artikel.



Kvaliteten af søgeresultater



Kvaliteten af søgeresultater

Søgning på ”gennemsnitsløn”



Kvaliteten af søgeresultater

Søgning på ”gennemsnitsløn” version 2



Løbende forbedringer 
af søgefunktion



Bannere

Udfordring: Hvordan gør vi opmærksom på indhold, der ligger på kampagnesites? 

Løsning: Bannere



Meta descriptions

Udfordring: Den tekst, der blev vist ved søgeresultaterne, var ofte for dårlig eller 
direkte misvisende

Løsning: Vi udviklede mulighed for at bruge sidens meta description som 
søgeresultattekst



Spørgsmål / kommentarer?


