
Om du bara skall kolla en sida på 
denna presentation, kolla denna! 

• Läs igenom vad din sökmotor kan 
– Gör en gapanalys av vad ni använder 
– Fråga dig varför ni inte använder alla funktioner 

• Gå igenom söklogg 
– Vad söker folk på, gör om dessa sökningar 
– Får man rätt träffar? 
–  Vilka sökfrågor genererar inga klick?  

• Varför? 

• Fundera på filtrering 
– Kan filtrering göras kontextuell 

• Allt indexeras? 
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Men varför söker inte alla då? 
tips och tricks för att göra er sökupplevelse bättre 





• Snabbt 

• Effektivt 

• Kräver mindre kunskap om struktur 

 

Varför? Sök 



• Webbplatssök 

• Intranätssök 

• Dokumenthanteringssök 

 

• SEO 

 

Vilken? Sök 



• Generell sök 

• Delmängdssök 

• Specialsök 

 

Varianter? Sök 
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1. Identifiera sökbehov 
2. Välja en sökfunktion 
3. Formulera sökfråga 
4. Mata in och utföra sökningen 
5. Läsa igenom sökresultat 
6. Välja ett resultat och klicka på det 
7. Leta på sidan om svar på frågan finns 
8. Om inte gå tillbaka till söklista 
9. Leta vidare i sökträfflista 
10. Om det går filtrera sökträfflistan 
11. Återigen läs igenom sökträffar 
12. Välj … 

 

Att söka Sök 
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Sök på del av material 



Fasetter 



Filter 



Specialsök 



Dåligt rykte 

• Mindre bra implementerat 

• Inte jobbat med: 

– Inga träffar 

– Vanliga sökningar 

– Träffar som ingen klickar på 

– Synonymer 

 

Varför inte? Sök 
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• Sök 

• Filtrering 

– Andra steg när man väl har ett sökscope 

– Hellre bra filtrering än utökad (avancerad) sök 

• Sortering 

– Tid 

– Alfabetisk 

– Relevans 

 

 

Funktioner i sök Sök 
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Mindre lyckat Sök 



• Prisjakt.se 

• Kelkoo.se 

• 1177.se 

• Kayak.com 

• Skyscanner.se 

• Riksdagen.se/sok 

 

Exempel Sök 



• Tydlig placering av sök 

• Interaktion designad för att stödja sök 

• Levande sökresultat 

• Anpassade träfflistor 
– Lagom och överskådligt innehåll 

– Olika innehåll beroende på sökresultat 

 

• De jobbar aktivt med sök! 

 

 

Vad gör dem bra? Sök 



• Söklänkar istället för relaterat innehåll 

• Type ahead / Autocomplete 

• Synonymhantering 

• Andra sökte på / Vanliga sökningar just nu 

• Menar du? / Synonymordsökning 

 

 

Smarta funktioner Sök 





http://1177.se/Stockholm/Hitta-vard/Stockholm/




http://www.google.se/


http://www.umo.se/








• Semantisk sökning 

• Alternativ inmatning 

– Röstsökning 

– Geosökning  

– Bildsökning  

• Kontextuell filtrering 

 

 

Aktuellt? Sök 
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• Läs igenom vad din sökmotor kan 
– Gör en gapanalys av vad ni använder 
– Fråga dig varför ni inte använder alla funktioner 

• Gå igenom söklogg 
– Vad söker folk på, gör om dessa sökningar 
– Får man rätt träffar? 
–  Vilka sökfrågor genererar inga klick?  

• Varför? 

• Fundera på filtrering 
– Kan filtrering göras kontextuell 

• Allt indexeras? 
 

Att göra? Sök 
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Och vad gör vi med all tid vi 
sparar när vi söker mer effektivt? 


