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Google är idag det enklaste och mest använda, men 
också det djupaste och mångsidigaste sökverktyget. 
Dess genombrott kom sig av det oerhört enkla 
gränssnittet - en enda ruta och en knapp - i 
kombination med trovärdiga och lyckade sökresultat. 
 
Ett ord
Och visst kan man skriva ett sökord i den - men det fungerar 
bara om ordet är riktigt ovanligt. Så jag provar ett ovanligt ord: 
Kriminalstatistik. 
Fast det var inte så ovanligt, visar det sig. 418 000 träffar, men 
Statistiska centralbyrån, Wikipedia och Brottsförebyggande rådet 
kommer överst. Bland de tio första kommer också Eurostat (EU:s 
statistikbyrå) men också ett antal tyska webbplatser - det är alltså 
tydligt att kriminalstatistik heter samma på tyska.  

Men i alla fall - att de första tre resultaten är såpass relevanta visar 
ju att Google gör ett bra jobb - men som en effekt av detta nöjer sig 
de flesta med med ett eller ett par ord i rutan.

Flera ord
Att skriva fler än ett ord i rutan ökar precisionen avsevärt – eller ska 
vi kalla det avgränsningen? För det är det sökning handlar om - att 
avgränsa bort det vi inte vill ha, så bara det vi är intresserade av blir 
kvar.
Och då fungerar flera ord för effektiv avgränsning i och med att 
Google tolkar detta som att alla orden ska vara med i sökresultatet.
Detta kallas en AND-funktion (ord 1 AND ord2 ska vara med) och 
Google utgår från att det är vad du vill ha när du skriver flera ord i 
rutan.

Motsatsen är en OR-funktion (ord 1 OR ord 2 ska vara med) vilket 
innebär fler sökträffar - alltså en utökning av sökningen.
Du kan skriva OR i Google-rutan, kan vara praktiskt om det du 
söker har flera benämningar. Till exempel Kriminalstatistik och 
Brottstatistik.

Jag vill läsa om lastbilar, men kommer på 
att de kallas både lastbilar och lastvagnar 
i Sverige. Alltså webbsidor med orden 
lastbilar ELLER lastvagnar.  Då använder 
jag funktionen OR. Då får jag allt.

lastbilar OR lastvagnar

Lastbilar Lastvagnar

Observera att OR måste skrivas med versaler.

Funktion:

OR

Nej, det var för mycket - måste avgränsa. Jag 
kommer på att det egentligen bara var Volvo 
du var intresserad av. Och ordet lastvagnar - 
det är tydligen bara Volvo själva som använ-
der. Så jag vill bara ha träffar med Volvo AND 
lastbilar i texten. Bägge orden ska finnas.
I Google betyder mellanslag samma som 
AND.

lastbilar Volvo

Lastbilar Volvo

Funktion:

AND

1. En enda ruta

Det spännande sökuppdraget fortsätter på 
nästa sida



Hmm - vill nog kolla hur det ser ut med alla 
andra lastbilar. Så då vill jag söka på lastbilar 
men INTE Volvo.
I Google är ett minustecken samma som 
INTE (NOT).

lastbilar -Volvo

Lastbilar Volvo

Funktion:

NOT

Mycket användbar är NOT-funktionen. Då får ett ord inte vara med i 
resultatet. T ex om jag söker någon som heter Ibrahimovic men inte 
Zlatan. 
I Google skriver man inte NOT utan sätter ett minustecken direkt 
framför ordet som inte ska vara med. 
Alltså skriver jag Ibrahimovic -Zlatan.

Kombinationer
Det går bra att kombinera de olika funktionerna i samma sökruta för 
ytterligare avgränsning. Exempel på det ser du här till höger.

Citattecken
Citattecken hjälper dig att avgränsa. Att sätta dem kring flera ord 
betyder att orden måste stå exakt så för att ge en träff. Till exempel 
något så enkelt som ett namn (t ex ”anders svensson” ) eller en 
hel fras. Vill man t ex googla på fotbollspelaren Anders Svensson 
kan man skriva ”anders svensson” fotboll eller ”anders svensson” 
elfsborg.
Om du sätter citattecken runt ett enda ord betyder det att du inte vill 
ha böjningar eller annat utan en exakt matchning.

* (Asterisk)
Asterisken kallas wildcard eller trunkering. Den symboliserar 
utelämnade ord eller bokstäver. Om du söker t ex “jag vill ha en *” 
blir resultatet både Jag vill ha en egen måne och Pappa, jag vill ha 
en italienare.
Man kan också använda stjärnan för utelämnade bokstäver, t ex 
[bil*] vilket ger träffar med alla tänkbara fortsättningar på bil, som 
bilar, bilen, bilarna, bilens etc. Men även biljett, bilder och billigt.
I Google behöver du inte stjärnan utan allt trunkeras automatiskt. 
Google begriper också att bil handlar om bilar och inte biljetter. I 
andra sökmotorer är dock stjärnan ovärderlig.

Hmm.. Volvo äger ju flera varumärken, bl a 
Volvo och Renault. Jag vill nog hitta sidor med 
lastbilar från Volvo ELLER Renault.

lastbilar Volvo OR Renault

Lastbilar

VolvoRenault

Funktion:

AND
OR

Nej, dags att avgänsa på allvar. Vad var jag 
egentligen intresserad av, jo - jag vill hitta 
någon på företaget Volvo Lastvagnar att prata 
miljö med.
Då använder jag citattecken för att göra Volvo 
Lastvagnar till ett enda sökbegrepp (de måste 
alltså stå ihop) sedan miljö och sedan... ja, tel 
eller mail står det ju alltid i kontaktuppgifter, 
så jag provar med det.
Nu är Google lite krångligt när det gäller 
detta. Vill jag tvinga fram att alla tre ska vara 
med måste jag sätta citattecken även runt de 
enstaka orden. Annars skippar Google gärna 
ett av dem. (Förr använde man plustecken här, 
men det är borttaget sedan okt -12.)
Observera att citattecknet även begränsar 
sökningen till exakt det citerade ordet, alltså 
miljö men inte miljön eller miljös.

”volvo lastvagnar” ”miljö” ”tel”

Volvo 
Lastvagnar

Miljö

Tel

Funktion:

AND
AND

Ju fler ord du använder, desto bättre avgräns-
ning får du.



2. Avancerad sökning

En del av Googles framgångar ligger förmodligen i det 
enkla gränssnittet – en enda ruta att skriva i. Och den 
kan ju användas på flera sätt, vilket vi gick igenom i 
förra kapitlet.
Men för den som söker professionellt och kräver 
snabba och relevanta resultat är formuläret Avancerad 
sökning till stor hjälp.

Formuläret är inte så enkelt att hitta som det borde vara - det 
snabbaste sättet är att skriva Avancerad sökning i sökrutan och 
sedan klicka på den översta träffen. Sedan kan man ju bokmärka.

Här finns en del användbara saker. Högst upp hittar du rutor som 
motsvarar sökbegreppen i förra avsnittet (AND, OR etc), och 
därunder olika verktyg för att avgränsa din sökning.
Språk och Region (egentligen land) är inte svåra att förstå. Vill jag 
söka på norska sidor väljer jag Språk: norska eller Region: Norge. 
Senast uppdaterad är också värdefull om man vill ha aktuella 
sidor.
Webbplats eller domän ger dig möjlighet att söka igenom en 
webbplats som kanske har dålig eller obefintlig egen sökmotor. 
Kan också användas för att söka igenom t ex enbart franska sidor 
genom att skriva .fr i rutan. Eller .gov om du är intresserad av vad 
amerikanska myndigheter har skrivit om någonting, skriver du t ex 
Bofors i översta sökrutan och .gov som domän så kan du få fram 
mycket intressant.

Slutligen är Filtyp intressant. Här kan du välja olika dokumentformat 
- t ex pdf eller doc. Detta är användbart för att hitta originaldokument  
och rapporter av olika slag, t ex Volvo judgment i översta sökrutan, 
.gov i domänrutan samt pdf som filtyp. Kan gärna begränsas 
tidsmässigt (Senast uppdaterad:)  för att få aktuella amerikanska 
rättsfall som Volvo är inblandat i.



3. Ytterligare avgränsning

När du har gjort din sökning och fått upp en mängd 
träffar får du möjligheter att avgränsa ytterligare. 
Klicka då på knappen Sökverktyg ovanför 
resultatlistan.

Fyra rubriker öppnar sig då under. Här är framför allt två intressanta: 
Webben och den som heter När som helst.

Bara Sverige
Om du ser att du fått många utländska träffar som kanske inte är 
relevanta för dig (typ Kriminalstatistik i exemplet på sid 2) kan du 
i menyn under Webben avgränsa ditt resultat till enbart svenska 
sidor eller sidor skrivna på svenska (i vårt språkområde är det här 
nästan samma sak, till skillnad från t ex USA eller Spanien)

Bara just då
I den avancerade sökrutan kunde man ju välja senaste året, 
senaste månaden etc - de alternativen finns här också men också 
ytterligare en möjlighet att avgränsa ditt sökresultat till vilken 
specifik tidsperiod som helst. Längst ner i menyn under När som 
helst finns alternativet Anpassad period som öppnar en kalender 
där man kan sätta start- och slutdatum.

Exempel på användning: du vill läsa vad som skrevs i Norge när 
nationen fortfarande var i chock efter Utöya-massakern. Då går du 
till Avancerad sökning, skriver Utöya i den översta sökrutan och 
väljer Norge under region. Du verkställer sökningen och får  
1 750 000 träffar. Alltså samtliga norska sidor där ordet Utöya 
förekommer. 
Nu kan du klicka på Sökverktyg och välja start- och slutdatum 
för den period du är intresserad av. I det här fallet 22-25/7 2011, 
vilket resulterar i 20 700 resultat. Och plötsligt har det dykt upp en 
möjlighet att sortera min träfflista i kronologisk ordning, vilket gör det 
lättare för mig att följa ett förlopp. 



4. Tips o tricks
ATT SÖKA PÅ ANDRA SPRÅK
Om man inte är helt säker på t ex den korrekta engelska termen 
kan man använda sig av översättningstjänster som www.tyda.se, 
men Wikipedia kan vara en värdefull resurs när det gäller att hitta 
fackord. 
Då slår man upp ordet på svenska och ser sedan i vänsterspalten 
om det finns en motsvarande engelsk sida. Om jag är intresserad 
av engelska och amerikanska nättidningar, så slår jag på Nättidning, 
väljer sedan den engelska sidan och ser att Online magazine är 
termen jag söker. Då får jag också de alternativa benämningarna 
Webzine och Online Newspaper.

ATT SÖKA MED ASSOCIATIONER
Att hitta det man söker på Google (och andra sökmotorer) kräver 
ofta kreativitet och fantasi för att kunna avgränsa.
Vilka andra ord kan förekomma i en text om sökobjektet? 
Exempel 1: Vi vill veta ungefär hur höga skadestånd det brukar 
handla om när någon fälls för brott mot upphovsrätten i Sverige. 
Orden upphovsrätt och skadestånd är rätt så givna, men då får vi 
bara en massa förklaringar och inga exempel. Men om vi lägger till 
ordet kronor, så bör vi få texter där beloppen nämns.
Exempel 2: Du vill ha fram fakta om den norske tonsättaren David 
Johansen.  Googlar du “David Johansen” får du bara upp sångaren 
som frontade rockbandet New York Dolls. 
Så då kan man skriva “David Johansen” -dolls. Då är det sannolikt 
att vi får upp även andra som heter David Johansen i träfflistan.

BILDER
Ibland är Bilder snabbare när man vill hitta saker. Man får en snabb 
överblick över en massa sökresultat, och ibland kan man se på 
bilden om man hittat rätt.

En annan användning för bildsökning är att inte skriva något i 
sökrutan, utan istället lägga dit en bild (dra-och-släpp). Då får du 
dels upp alla förekomster av bilden på internet + bilder som liknar 
den (då går Google mest på färgskalan.)
Även ett utmärkt sätt att kontrollera om någon har nallat din bild och 
lagt ut på sin webbplats.

Liknande bilder – samma färger.



PATENT
Väljer man “Patent” söker Google i USA:s stora patentdatabas som 
med patenthandlingar ända tillbaks till 1790. Den söker även i den 
europeiska databasen European Patent Office. Detta är intressanta 
sökfunktioner för den som bevakar eller granskar företag. 

Bäst är faktiskt att skriva Advanced Patent Search i sökrutan och 
sedan klicka fram den första sökträffen. Där kan du t ex söka på 
både uppfinnarens namn (t ex Thomas Edison) eller företag (t ex 
Apple) (notera att företag är felaktigt översatt till “Den ursprungliga 
innehavarens namn” – på engelska “Original assignee”)
(Bonustips: vill du veta vad “assignee” egentligen betyder –  skriv 
define:assignee i sökrutan.)

Du kan sortera och avgränsa sökresultaten med Sökverktyg.

DISKUSSIONER
Dina sökresultat avgränsas till forum. Kan vara värdefullt om du 
söker experter inom specifika ämnen.

APPAR
Bara Android, inga iPhone eller iPad-appar här (Android är ju 
Googles operativsystem)

Liten Patent-övning: 

1. Har Google några 
intressanta patent?

2. Vore inte Fenders 
gamla patentritningar 
intressanta? Kan man 
kanske göra nånting av 
som gitarrnördar skulle 
kunna betala för…  Sök 
på företag: Fender, title: 
Guitar
Kolla sedan på ebay.com. 
Sök där på Fender patent.

3. Vad har Michael 
Jackson uppfunnit?



Sökresultaten visas i den ordning som enligt Google 
har mest relevans utifrån dina sökord. Och sökmotorn 
gör ett ganska bra och trovärdigt jobb, annars vore 
den inte så totalt dominerande som den är.

Naturligtvis kan detta diskuteras och exakt hur Google värderar är 
hemligt, men några viktiga faktorer är välkända:
* hur aktuellt sidinnehållet är.
* Om sökorden återfinns i sidans titel rankas den högre. 
* Hur många som länkar till webbplatsen - och hur högt rankade de 
är i sin tur (det är en utbredd uppfattning bland SEO-experter* att 
detta är en helt dominerande faktor).

Observera att de översta resultaten - på färgplatta - är betalda 
annonser. I allmänhet inget att bry sig om, alltså.

Men - det finns också faktorer som kan ge en webbplats en oförtjänt 
hög placering:
* Om webbplatsägaren använder Google AdWords sprids länkar 
och placeringen förbättras.
* vissa företag bygger "farmarsajter" som bara är till för att länka till 
webbplatser som ska få bättre placering. T ex: drphil.nu, rekrytera.
org.

Hittar du inte vad du söker med en gång bör du först tänka igenom 
dina sökord. Sedan vilka avgränsningar du kan använda dig av - en 

5. Att bedöma resultatet

Sidans titel.

URL (webbadressen) till 
sidan.

Utdrag ur sidans text där 
sökord(-en) förekommer. 

Totala antalet träffar (även på 
samma webbplatser/sidor)

*SEO = Search Engine Optimization, 



6. Övningsgoogling
1. Frank Lloyd Wright må ha varit en av världens främsta arkitekter, men 

en annan Lloyd Wright ägnade sig mer åt leksaker. Vad hette han och 
vad uppfann han?  

2. Vem skrev den absolut första recensionen av Stanislaw Lems bok “Det 
perfekta tomrummet”? 

3. Vad heter, på engelska, det segel som sitter högst på varje mast på en 
fullriggare? 

4. Som en konsekvens av kärnkraftshaverierna i Fukushima utfördes s 
k stresstester på alla kärnkraftverk inom EU. Hitta det dokument där 
testerna specificeras. 

5. På polisens webbplats finns en lista på antalet olika vapen som finns 
i landet (med tillstånd). Hur många “lagliga” pistoler och revolvrar 
fanns i Sverige i juli 2011? 

6. Finns det några aktuella forskningsresultat om iPad-användning i 
förskolan (kindergarten, preschool)?


